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ROZDZIA CZWARTY.

1. Po roku 18G3. Listy Klaczki z roku 18fi4 — 65. Brak utrzyma-

nia. Nadzieje posady. Praca nad ostatniemi wypadkami. Etudes

de diplomatie. Sprawa polska. Stanowisko i polityka Francyi,

Austryi, Anglii, Prus. Sprawa duska. Niemcy i ksistwa nad-

elbiaskie. Pocztek. Przebieg. Nota angielska z roku 1862.

Zmienione stanowisko Rzeszy, Prus, Austryi. Obietnice i stara-

nia Anglii. Udane porednictwo Prus. Zwrot po opuszczeniu

sprawy polskiej. mier króla duskiego. Nowe ,dania. Ulti-

matum. Opuszczenie Danii. Wojna. Jej koniec. Sd ogólny.

11. Listy do ksidza Komiana. Pod-bibliotekarz przy Ciele Prawo-

dawczem. Zjazd Sowiaski w Moskwie w roku 1867. Congres

de Moscou. Nowe przyjani.

in. Mowa na cze Jeneraa Zamoyskiego. Pierwszy pobyt w Wie-

dniu i w Galicyi.

IV. Preliminaires de Sadowa. Polityka Prus wzgldem Wofcli,

Francyi, Austryi. Bdy Francyi. Pooenie i postpowanie

Austryi. Zalepienie wszystkich. Nieprzewidziany obrót wojny.

Znaczenie pism politycznych Klaczki.

V. Une Annexion d'autrefois. Powtórny pobyt w Galicyi. Wra-

enia.
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Po roku 1803. Listy Klaczki z roku 1864 — 65. Brak utrzym;\nia. Na-

dzieje posady. Praca nad ostatniemi wypadkami. Etudes de diplo-

matie. Sprawa polska. Stanowisko i polityka Francyi, Austryi, Anglii,

Prus. Sprawu duska. Niemcy i ksistwa nadelbiaskie. Pocztek.

Przebieg. Nota angielska z roku 18G2. Zmienione stanowisko Rzeszy,

Prus, Austryi. Obietnice i starania Anglii. Udane porednictwo Prus.

Zwrot po opuszczeniu sprawy polskiej. mier króla duskiego. Nowe
dania. Ultimatum. Opuszczenie Danii. Wojna Jej koniec. Sd ogólny').

Nastpi zwrot, zacz si nowy oires w historyi pol-

sliiej. Ten dawny co si teraz lioczy, mia za swoj tre,

swój cel, swoje ycie — opór przeciw przemocy za Rzeczypo-

spolitej jeszcze niepodlegej (Koufederacya Barska, Sejm Czte-

roletni, Powstanie Kociuszki), po rozbiorach oswobodzenie

(wojny napoleoskie, rok 1830, Emigracya, rok 1863). Przez

wiek blisko robia Polska — ciciaa i próbowaa robi — to,

co robia Grecya kiedy si bronia od Persów, Hiszpania

kiedy walczya z Maurami, Hollandya kiedy walczya z Hi-

szpani, Sowiaszczyzna poudniowa czy kiedy upada na

Kossowem Polu, czy kiedy w wieku XIX staa si niepod-

leg Serbi, prawie niepodleg Bulgary. Wszystkie te

sprawy i ludy miay za sob prawo, wszystkie te walki ucio-

dziy w sumieniu ludzkoci za suszne i wite, ich rycerze

i onierze od Milcyadesa do Kociuszki za bohaterów. Prawo

') W tym i w nastpnym rozdziale ustpy z dziel Klaczki

przytoczone s w przekadzie hr. Karola Scipiona. Cz-
ciowo powtórzone s wasne ustpy z przedmów do tycli

przekadów.



(i JULIAN KLACZKO.

narodów do swego bytu, do swojej wolnoci, do wasnoci

swojej ziemi, do swojej wolnej woli, osobistoci, niepodle-

goci, jest tak niewtpliwe, tak wrodzone ludzkiej naturze

a w ludzkiej duszy zapisane gboko, bo zapisane palcem

Boym w sumieniu, e uznaje je sama nawet Rosya tam, gdzie

nie chodzi o jej grabiee. Rosya stale, z niemaem powi-
ceniem, pomaga Grekom i Sowianom bakaskim do wybicia

si z pod tureckiego jarzma, a Leonidasa i Dziewic Orlean

sk, Wilhelma Tella i Wilhelma Oraskiego podziwia i wielbi

jak bohaterów. W tych sprawach jej sumienie, jej opinia,,

staje po stronie tych, co si od najazdu broni, przeciw na-

jedcom i przywlaszczycielom.

Polska miaa takie samo prawo, jak tamci wszyscy r

prawo tem oczywistsze, tem bardziej niewtpliwe i niezaprze-

czone, e gwat na niej speniony by wieo, w oczach ca-

ego wiata, e by uznany za niegodziwo przez samych

tych co go spenili. O to prawo si bia - i przegraa Prze-

graa, bo miaa przeciw sobie nie jednego nieprzyjaciela, ale

trzech, bo bia si nie rozwanie, nie roztropnie: ani czasu

dobrze wybra, ani si swoich obliczy i przygotowa nie

umiaa — dawaa si porwa w walk , bo si baa e jeeli

do walki nie stanie na rzucone haso „do broni", to tem sa-

mem zrzecze si swoich praw, wyprze si sama siebie.

Teraz przegraa. Zawiodo wszystl<:o na czem opieraa

swoje nadzieje i rachuby ; zmieniy si wszystkie warunki

jej bytu. Zostaa sama, bez adnego w wiecie punl^tu opar-

cia dla swoich praw, bez adnej drogi wyjcia ze swoich

ucisków. Sama, a nad ni wróg, który j skazywa na za-

gad, wszechmocny, pewien e mu nikt nie przeszkodzi,

wiadomy e warunków szczliwszych dla jego celu i dziea

by nie moe, i przystpujcy do tego dziea z krzykiem ra-

doci, tryumfu, i popiechu: „Teraz albo nigdy!"

Skoczyo si wszystko czem ylimy, czem krzepilimy

si, dlaczego ylimy, pracowali, cierpieli od koca XVIII

wieku. Ten idea, za który bili si i ginli rycerze, za który

cierpieli winiowie i wygnacy, sawiony przez natchnionych

wieszczów, w którego wierze i mioci rosy, choway si, yy
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pokolenia, ten idea ojczyzny, zbawionej swoj szlachetnoci

a swój era zwycistwem zapewniajcej zwycistwo prawa, spra-

wiedliwoci i wolnoci w wiecie, ten idea na wiecie za-

przeczony zupenie, w duszach tylko zostanie; w rzeczywi-

sto si nie wcieli, w ciao si nie oblecze, a chyba kiedy

„nasze koci dawno jjróchneni ju bd". Skoczya si i ta

Emigracya, ta polityczna rola i zadanie Emigracyi, która bya
jedn z form naszego ycia przez lat trzydzieci. O czeniu
sprawy polskiej z jakkolwiek inn europejsl^, o niidz3'na-

rodowym charakterze tej sprawy, niema co i niema przed

Idm mówi. Na jak dugo? Bóg* wie — ale z pewnoci na

dugo.

Co si dziao w duszy Koaczki? jak te uczucia wrzay,

kbiy si, szarpay i wstrzsay go do samego dna jego

jestestwa? Mona si domyla po tern, co czu l^ady Polak

zdolny czu i myle: ale w tej duszy gorcej, namitnej,

burza uczu rausiaa iy straszniejsza jak w innych, a chao-

tyczny war alu, rozpaczy, goryczy, pogardy, i mioci, i t-

sknoty za teui co stracone, musia wybucha w milczeniu,

w samotnoci „z Bogiem i mylami'', ale wulkanicznie. Jak?

tego nie wiemy, ladów niema. Wiemy e Klaczko rk nie

opuci, e jeszcze nie mia czasu ochon z pierwszych wra-

e, a ju pracowa, ju rozmyla, ju bada, jakim sposo-

bem sprawa dosza do takiego koca, dlaczego trzy wielkie

pastwa, wdawszy si w t spraw, wyszy z niej z upoko-

rzeniem tylko i to upokorzenie zniosy spokojnie, obojtnie.

EUides de diploviatie zaczy wychodzi ju we wrzeniu

r. 1864, zatem zaledwo ukazay si w druku dokumenta fran-

cuskie, angielskie i duskie. Ale w tej pracy nie mówi

Klaczko o sobie; co on czu, co przebola, to si w niej nie

znajdzie. Innych za ladów jego bólu, zwierze, z tego czasu

niema; przynajmniej do nas nie doszy. Z caego roku 1864

przechowa si jeden tylko wyraz jego wasnych myli, a-
lów, udrcze. Kiedy we wrzeniu ukazay si pierwsze roz-

dziay Stitdyóto dyplom atycznyeh, Kajetan Morawski wido-

cznie napisa do Klaczki pod wpywem uniesienia, podziwu,

wdzicznoci. Tego listu niema, ale jest odpowied Kaczki.
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Pocztek, to rzewne, wdziczne uczucie i wspomnienie mo-

dych lat, ludzi kochanych, miejsc ulubionych, ale im dalej,

tem silniej dobywa si bole i p:orycz.

24 listopada 1864 r.

„Kochany Panie Kajetanie! Z prawdziwem rozczuleniem

czytaem twój dobry i yczliwy list; ucieszya mnie niewy-

mownie myl, eni jeszcze nie wypad z pamici dawnych

dobrych znajomych w Wielkopolsce: przypomniay mi si

naprzemian okolice Kociaskie, Jurków, Gola, Turwia, ah!

czasy to byy lepsze, i Indzie lepsi, mój drogi panie Kajeta-

nie ! Tutaj wystarcza nie widzie kogo przez kilka miesicy,

ab}' ju o tobie zapomnia mimo wielkiej przez dugi czas

zayoci; a tam, w Jurkowie, po latach tylu i przemianach

tyki, jeszcze mnie sobie przypominaj. Moe ci zdziwi ten

mój sentymentalizm, ale na prawd jest szczery i gboki.

Polacy kochani zarzucaj mi brak serca, dlatego, e o sercu

gada nie lubi w sprawach publicznych. Mnie si wydaje,

e w tych sprawach wolno mówi o obowizkach, prawach,

zasadach, i o rodkach, ale nigdy o sercu, bo to wstydliwa

cz moralnej istoty czowieka, któr starannie ukrywa na-

ley'); i jeden to z rozczynijcych ywioów naszego poli-

tycznego organizmu, e t^k wci do uczucia si odwou-
jemy, emy nawet wyrobili w sobie jaki cant uczuciowy,

który mnie nieraz do rozpaczy przywodzi. Ale to nie prze-

szkadza, ebym i ja czasem nie poczu czego pod ebrem,

i ebym nie dozna wzruszenia. Otó powiem ci szczerze,

em by bardzo wzruszony, czytajc twoje pismo, e na chwile

uawet odmodniaem, prawdziwiej mówic zdziecinniaem,

i jak dziecko rozkoszowaem si w myli, e mi jeszcze Bóg
da kiedy wróci na ziemi wielkopolsk , do Jurkowa, i kilka

miesicy przynajmniej odetchn powietrzem mniej parnem

i cikiem jak tutejsze, cho niestety do zbytku zaprusa-

*) Wstydliwa w znaczeniu skromnoci. Po francusku

powiedzialln' ptidiguc, nie honteuse.
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ozonem. Ale, jak dawno ju^. nas przestrzega dobrotliwy i re-

forniaejjuy car Aleksander U: Point de reveries'''.

„A teraz, kochany Panie Kajetanie, przystpuj do gó-

wnego przedmiotu tego listu. Uwagi twoje s wszystkie su-

szne, oddawua podzielam twoje przekonania w tej mierze,

a o ile midzy wierszami pisa i wyraa mona, to wyra-

ziem w czci pierwszej artykuu'). Tylko mylisz si, mój

drogi, jeeli mylisz, e wszystko wypowiedzie mog, e
wszystko nawet wypowiedzie warto i godzi si. Nasam-

przód musz ci przesirzedz, e z wielk tylko ostronoci
pisa mog w Reinie. Ju i to cud prawdziwy, e mi tyle

pozwalaj. Sprawa nasza Jest nietylko niepopularn, ale

wstrtn, bo jest zarazem wyrzutem sumienia. Woleliby,

aby o niej zupenie milczano, i Dyrekcya Reme zarzucona

jest alami, dlaczego nas tak uporczywie odgrzebuje. W panu

Buloz przemaga ch popisywania si ovec des travaux serie,ux,

jak on nazywa, ale czy dugo j)()trwa to usposobienie? W ka-

dym razie nie mog go wystawia na próby zbyt cikie.

Kosztowao go ju dosy, e przepuci ustp o Woszech

i o Ojcu w., ale zrobiem z tego ronditio sine qtia non

i chciaem cofn manuskrypt, wic uleg. Wszake, powta-

rzam, zbyt tej struny naciga nie wolno, bo pknie, mimo

caej yczliwoci pana Buloz dla mnie i pewnego uznania,

jakie ma dla prac moich".

„To, co do formalnej strony twoich uwag... co si za
tycze moralnej — ah, mój drogi ! wida, e dawno nie >ye
we Francyi, e masz jeszcze illuzye co do Zachodu. Miaem
je i ja niegdy: wypadki przeszego roku nauczyy mnie

prawdy bolesnej, rozpaczliwej. Nie ! w tyra Zachodzie wszystko

do szpiku koci si zmateryalizowao : ani iskierki tu wi-
tego ognia, ani poczucia jakiej wyszej myli. Rnunt in

sewitium, a Moskwa wywiera urok fatalny. Trzy demokra-

cye, francuska, amerykaska, i moskiewska opasuj nasz

') Etudcs de diplomatie. Cz pierwsza wysza we wrzeniu

1864 r. pod tytuem: Deux negociations de la diplomatie

europeenne.
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wycieczona ludzko, i zanurz wszystko co byo cywiliza-

cy, indywidualnoci, wiatem, witoci. Có tu Zacio-

dowi prawi o tem, by nas postawi jako zapor przeciw bi-

zantynizmowi, kiedy on sam uawskró toczony Bizancy,

i Moskw czuje w swojem onie. Darmo ici przestrzega,

darmo ich upomina; rozmiej si z ciebie, nazw marzy-

cielem, fautast, a w kocu powiedz, e Polak, i to ich

uwolni od wszelkiej odpowiedzi, od wszelkiej myli nawet.

Kara Boa przyjdzie, nie wtpi o tem ani chwili, ale te
tylko kara Boa zdoa ieli obudzi i do upamitania przy-

prowadzi; wszystkie przestrogi i krzyki na nic si nie przy-

dadz. Jeden tylko m')e jest czowiek we Francyi, który

widzi dalej, który ma poczucie lepszego, ale tylko poczucie

!

Brak mu zasad, woli silnej, brak mu religijnej podstawy,

i, na odwrót Metistofelesa, sta si sil dia stets das Gnie

loill und stets das Bose schnfft''^

.

„Domylisz si, o kim mówi'). On jeden w przeszym

roku chcia wskrzeszenia naszego, chcia szczerze, ale tylko

przez chwil, a gdy zgrabnoci do tego celu doj nie móg,
ofiarami doj nie chcia, wypar si i zasady samej. Za-

prawd powiadam ci, kochany Panie Kajetanie, wszyscy
na Zachodzie, tak w Anglii, jak we Francyi, przymilaj si

do Moskwy, wszyscy bez wyjtku ubiegaj si o jej laski,

o jej sojusz — bo Moskwa jest najprawdziwsz demokracy:

Mo to eh i car! Prd wieku ku niej wszystkich porywa,

my jedni jestemy anomali w tym wieku, bo wyobraamy
co niemateryalnego, tradycy, wiar, ide, bo wyobraamy
przeszo; w tem nasza zasuga, nasza cnota, ale w tem

take nieodzowny na nas wyrok potpienia przed teraniej-

szoci, która w przestrzeni tylko atomizm osoby, a w cza-

sie tylko atomizm chwili uznaje".

„Nie uskarabym si na losy za t nasz anomali,

bo potworno to pikna, dziwaczno zaszczytna, by sprzecz-

noci natury, gdy natura si odczowiecza, Don Kiszotem

wród samych Saneho-Pansów i balwierzy. Ale i my sami

•) Napoleon III.
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ulegamy ogólnemu fatalizmowi wpywów czasu, i my nic je-

stemy tein czeni by mniemamy: do ona naszego wkrad
si — i nie od dzisiaj ~ duch wieiu, wkrado si zo ogólne.

Przedstawiamy tradycye, hierarchi, wiar, przeszo: ale

tylko lunatycznie, bezwiednie, bezmylnie. Z wiedz, z my-

l, owszem kusimy si o to, )y dorówna Zacliodowi w jego

demokratyczuem nicestwic, i ca nas/ chlub w tem wi

dzimy, aby nas bro Boe nie miano za ludzi przeszoci,

eby nas miano za ludzi tak postpowych, e daleko za sob
zostawili stare Boe przykazania, e godni s braterskiego

ucisku Herzena i Ogarewa. A wiesz ty, kto zrobi nasze

ostatnie powstanie? Nic Polska, jak Bóg ywy, ale Francya

i Moskwa. Modzie to, przyl)ya z Zachodu, a wywiczona
przez Mierosawskiego, i druga, ])rzybya z uniwersytetów

moskiewskich, a wychowana przez Kookola i t. p., one

to wywoay ruci w naszym biednym kraju! Demagogia

francu8lva i demagogia moskiewska zstpiy nad Wis i tam

zlay si dopiero z dwoma ywioami polskiemi, uczuciowemi

i fautastycznerai : z ywioem niewiecim i religijnym. I oto

tajemnica tego dla innych niepojtego ruchu, w którym re-

ligia sza w parze z Kobespierrem, a niewiasta polska w pa-

rze ze sztyletnikami. I mymy wszyscy ten ruch uznali, na-

rodowym ogosili, i ja sam go broniem przed Zachodem,

broni go nadal jestem skazany. O mój drogi panie Kajeta-

nie, i Zachód i Polska nic teraz przeciw Moskwie stawi

nie s w stanie, bo Zachód i Polska maj Moskw w swo-

jem wlasuera onie. ciskam ci z caej zbolaej duszy

Julian".

„A donie mi co o sobie, o rodzinie, o znajomych. Co

porabia pani Gustawowa '), pan Cezary '-), X. Komian, wszyscy

dawni"?

W r. 1865, we wrzeniu, Januszkiewicz donosi onie,

e Klaczko ma nadziej, za wpywem ministra Walewskiego,

M Potworowska.
2) Plater.
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dosta miejsce bibliotekarza lub redaktora przy Ciele Prawo-

dawczem (miejsce to istotnie otrzyma póniej), oprócz tego

ma jak przez Walewskiego zamówion prac. Przez cay

dzie siedzi w Archiwum Ministerstwa spraw zagranicznych.

Kiedy ta praca wyjdzie zapewne w druku. Co to za praca?

czy nie do niej odnosz si te kopie i wypisy z aktów ty-

czcych si spraw woskich, przechowane w papierach Klaczki,

o których wspomnielimy pod r. 1860? W kadym razie ta,

czy inna zamierzona praca nie wykonaa si nigdy. Co wie-

czór — pisze dalej Januszkiewicz — przychodzi Klaczko do

p. Wsowiczowej na party, któr regularnie przegrywa (prze-

grana wynosi centimy). Wród tego drukuj si jako ksika
Ettides de diplomatie

Z tem wydaniem cz si nastpujce dwa listy Klaczki

do Kajetana Morawskiego.

2 wrzenia 1865 r.

„Raczye askawie interesowa si artykuami memi

w Rerue o dwóch rolcowaniach dyj)lomatycznych. Otó, sery

ca skoczyem, i z rónych stron, a nawet z ministeryum,

namawiaj mnie do wydrukowania ich razem, aby je ocali od

zapomnienia. Na nieszczcie nie romans to aden, ani pa-

mitniki panny Rigolboche, wic aden nakadca nie chce si

przedruku podejmowa, a imi Polski przyczynia si do od-

straszenia merkantylnego zmysu edytorów. Musiajym to

wyda wasnym kosztem, a chocia robi mi nadziej e
kosztaby si wróciy, nie sta mnie jednak na ten wydatek.

Otó w tej perpleksyi udaj si do ciebie, kochany panie Ka-

jetanie, z nastepujcem zapytaniem. Czyby w Ksistwie nie

mona mi gwarantowa przeday pewnej liczby egzemplarzy,

dostatecznej d<» pokrycia kosztów druku? Koszta te wynosi

bd okoo 3000 franków. Tom gruby, 35 arkuszy. Przedaje

si to zwykle po 7 fr. 50 c. Gdyby mi wic zarczono ku-

pno trzystu do czterystu egzemplarzy, to mógbym ryzyko-

wa, w ten sposób, aby przedpata jaka postawia mnie

w monoci zakupienia papieru i dania awansu nalenego

drukarni. Wiem, e wymaganie to wielkie, zwaywszy zwa-
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s/cza smutny stan Ksistwa. Wszake, gdy zazwyczaj oby-

watelstwu si nie naprzykrzaem, gdy praca moja bya uczciwa

i mozolna, gdy wreszcie egzemplarzy dam ile zechc za sum
potrzebn mi do pokrycia kosztów druku, zdaje mi si, e
nie przekraczam granic licencyi autorskiej, niemiae w tej

mierze robic pytanie... Nie taj, e z pewnem cinitem
sercem pisz o caym tym interesie : w mikroskopicznycb

rozmiarach mam i w tem odbicie ogólnego uczucia wzgldem

nas. Si cetait sur Ultalie, snr Mr. de Cacoiir, ou contr

Rom, nous powrions hien vite nous entendre — powiedzia

mi niedawno gówny tutejszy edytor Michel Levy".

Myl prenumeraty widocznie powioda si w Wielko-

polsce, bo 2o padziernika ju Klaczko dzikuje Morawskiemu

za porednictwo.

23 padziernika 1865 r.

„Kochany Panie Kajetanie! Jeli dotd nie odpisaem

na twój list, ani na list dobrego pana Stanisawa '), to dlatego,

e chciaem stanowczo odpowiedzie i albo podzikowa za

dostarczon prenumerat, albo przysan sum zwróci. Za-

wsze dzicuj szczerze za wasz yczliwo i skoro w nie-

sieniu pomocy biednej mojej publikacyi. Otó teraz, dziki

wam przedewszystkiem i staraniom take kilku osób w Ga-

licyi, mam cay potrzebny mi fundusz na druk, który te

rozpoczem. Dzieko wyjdzie za sze lub om tygodni. Gdy

w Galicyi naoono mi warunek, aby egzemplarz nie koszto-

wa wicej, jak pi franków, wic naturalnie i wam zo
250 egzemplarzy, zamiast 200. Jako charakterystyczny rys

powszechnego tu usposobienia, dodam tylko, e nakadca (bo

nakadca zawsze tu jest niezbdny, nawet gdy si drukuje

wasnym kosztem, przez wzgld, e bez niego, bez jego

firmy, porednictwa i stara, dzieo niechybnie gnije w ska-

dzie, za który jeszcze paci trzeba) pooy mi za warunek,

aby na tytule nie byo wzmianki, e to o Polsce mowa

*) Komiana.
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W ksice. Cela rehuterait le public H serait nnisihlp. a mes

nutres jniblications"

.

„Notuj ci ten szczegó, bo maluje doskonale opini.

Jestemy w nieasce, wypadlimy z rachuby i z sumienia

wiata, a wszelkie przypomnienie naszej sprawy i naszego

imienia razi i niecierpliwi. Uczucie zego i dobrego zaciera

si coraz bardziej : przyszo naley do awanturników. Czy

tylko przyszo? A czeme Ijy ten Palmerstou, który od

pidziesiciu lat rzdzi Angli, a którego zwoki teraz do

Westminsteru przenosz? Chatbam, Pitt, Canning, Peel, na-

wet ten idyota Russel, kady z dawnych wielkich mów
stanu Brytanii co stworzy, co zostawi, z czem jego imi
nierozcznie zwizane. Palmerston rzdzi lat pidziesit,

i ani jednego prawa, ani jednej instytucyi, ani jednego dziea

nie nazwiesz jego imieniem. Schlebia tylko zym namitno-

ciom John Bulla, podkopywa wszystkie rzdy, nic dla lu-

dów nie wskórawszy. Chochlik prawdziwy, który cae ycie

tylko dokucza, to Ludwikowi Filipowi, to Ottonowi grec-

kiemu, to Napoleonowi — tylko nie Rosyi. Ten, co w r. 1850

wyrzek to szumne ciris Romanns, umiera w chwili, gdy

Bismarck naigrawa si z lwa brytaskiego, gdy Rosya, Kau-

kaz posiadszy na zawsze, zdobywa Azy rodkow i posuwa

si szybkim krokiem do Indyj — a Ameryka da zwrócenia

kosztów za zniszczenie Alabamy i jej statków konfederacyj-

nych! A mimo to Anglia ubóstwia swego Pa ma; a gdy

Bulozowi, na jego danie, abym co napisa do Revue o tym

wielkim czowieku, powiedziaem, e dobrze, ale powiem, o nim

to co myl, podskoczy ze zgrozy przed raojemi parado-

ksami'' .

„Idziemy do awantur rónych. Bismarck jest teraz ku-

sicielem Francyi. Trzy s tu systemy w walce z sob:

1) albo alians z Austry, pominicie Bismarcka, przeszko-

dzenie uuifikacyi Niemiec, albo 2) alians z Bismarckiem i an-

neksya Belgii z oddaniem Antwerpii królowi Hollenderskiemu,

by zbyt Anglii nie drani, albo 3) zupena bezczynno,

która Niemcom pozwoli za by si bra midzy sob. Pierw-

sza droga najuczciwsza, najzacniejsza, ale có, gdy Austrya
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niedona, nieufna, zdziecinniaa. Cest nne pvissance a la

fois indispensahh et impossible — powiedzia mi dwa dni

tenau p. Drouyn de Liuys. Nous lid avons donn carte Manche

pendant la gtierre d' Orient, apres cette (/uerre, et au com-

inencement de 186S : elle na jamais pit se decider. Elle est

plntot indolente, qne mechante. Zupena bezczynno nie przy-

pada do smali^u, ani te do wewntrznego stanu Frnncyi:

trzeba jej Iconiecznie da jakie zajcie na zewntrz. A wic
nna salns — Bismarcls. 1 do tego dymy!"

Studya dyplomatyczne zrobiy wraenie w wiecie, auto-

rowi zrobiy saw; ale nie poprawiy jego pooenia. To
owszem jest talv niepewne i trudne, jalv nie byo od pier-

wszych at po przyjedzie do Parya. Buloz gorco zaprasza

do wspópracownictwa w Revue des Deux Mondes, namawia

na artykuy o literaturach zagranicznych, w rodzaju Bez-

imiennego Poety ; na rok 186() chciaby mie artykuów wi-
cej. To jedyne Klaczki dochody, oczywicie i skromne bar

dzo i niepewne. Jauuszkiewicz wspomina w paru sowach,

e Klaczko stara si o jakie miejsce, jaki sposób do ycia;

wicej i wyraniej mówi o tem on sam w licie do Ludwika

Kastorego, pisanym z Wersalu, w r. 1865, bez oznaczenia

miesica i dnia;

Wersal 27 sierpnia b. r.

„O tuaczej naszej rodzinie nie wiele Ci powiem, bo nie

wiele wiem i wiedzie chc. Ks. Wadysaw jest u was

w Galicyi ; rozpuci prawie cae dawne Biuro, bo te do ro-

boty nic nie ma. Zreszt, czy jest jeszcze przyszo jaka?

Do, e nasze kóko zupenie si rozprzgo. Ignacy ') szuka

miejsca u bankiera. P. Henryk ^) podobno e wróci do War-

szawy a ses risues et perils. Waleryan jedn ju tylko nitk

wisi o Hotel, która wkrótce si zerwie. O sobie wicej po-

tem; ale ze spraw ju od pocztku roku skoczyem. Oto

po krotce stan prawej strony".

•) Plichta.

-) Wyziski.
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„Waleryau obecnie jest w Bretanii, u Benedyktynów

w Solesmes. I on w niczem si nie zmieni. Zawsze praco-

wity, gorliwy, bezinteresowny, a lubicy ludzi znienacka za

skoczy avec un fait accompU. Przygotowuje do druku dziea

i korespondency . p. ks. Adama '

) : gdy te skoczy, sam nie

wie co z sob pocznie, bo stosunek z ks. Wadysawem wów-

czas ustanie. Mój, jak ju nadmieniem, dawno usta, i przez

rok biecy zajty byem prawie tylko prac w Revne, któr

rozpoczem za Twego tu u nas pobytu. Skoczyem nareszcie,

i teraz zajty jestem drukiem tych artykuów w osobnem

dziele. Wystaw sobie: sze tych artykuów czyni dwa grube

tomy w formacie Pamitnikóio Guizota. A wy jeszcie wci
macie serce i czoo gada, e jestem próniakiem ! Na nie-

szczcie, oprócz Rertie, adnych innych dochodów nie mia-

em, wic bieda straszna, i w dugach jestem po uszy. Wy-
gldam jak zbawienia miejsca, które mi hr. Walewski przy-

rzek — ale boj si, aby to nie byy gruszki na wierzbie.

Zajem si take noweini pracami dla Reimc, jedna wkrótce

si ukae i moe Ci troch zadziwi, bo nie naley do sfery

zwykego mego pisarstwa"). Trzeba ci te wiedzie, e ani

Buloz, ani Walewski, nie chc si na to zgodzi, e powo-

anie moje jest literackie — koniecznie chc mnie wykierowa

na pisarza dyplomatycznego!!! Nieprawda e dziwne, jakie

koleje przechodz: zaczwszy od dyssertacyi o Trybunach

i o iota suhscriptum przewdrowa przez Szekspira i Mic-

kiewicza, by pisa biedne Wiadomoci, a zakoczy na stu-

dyach o depeszach lorda Bloomfield i pana Bismarcka. Alah
kerim! i. j. Bóg jest wielkim, jak mówi Abdelkader, który

wanie dzisiaj ma przyjecha do Wersalu na fajerwerki".

Wychodz wic Studya dyplomatyczne.

Jak powstaway i formoway si w umyle swego autora?

'') Zamiast zamierzonego ywota ks. Adama Czartoryskiego,

napisa Kalinka Ostatnie lata Stanisawa Augusta. W So-

lesmes za byl ju z myl wstpienia do zakonu.
-•) Prawdopodobnie myli o zamierzonej, nigdy niewykona-

nej, powieci, któr mia pisa do spóki z jakim Fran-

cuzem.
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Zrodziy si Z uczucia strasznego narodowego oie-szczcia.

Po r. 1831 bya ta nadzieja zudna ale powszechna, e to

nie potrwa dugo, e musi si skoczy jak wojuh pastw
europejskich, zaniepokojonych o siebie, ze zbyt potn i gro-n Rosy. Inni znowu yli w nadziei, e jaka powszechna

rewolucya zmiecie wszystkie trony, wszystkie rzdy, wszyst-

kie Hjocarstwa, a wiyc i Rosy. Po r. 1H3I prócz tego nie

wszystko jeszcze byo w gruzach. Jak rozl)iór Polski nie by
jeden, odrazu, ale dokonywa si stcpniowo, w cigu czasu,

tak i zagada jej odrbnoci, jej praw, jej instytucyj, jej j-
zyka, jej owiaty, jej Kocioa wreszcie, postpowaa syste-

matycznie, ale stopniowo. Mikoaj I zburzy bardzo wiele,

ale co jeszcze zostawi. W lat trzydzieci póniej to dzieo

niszczenia nabrao nowej nienawici i mocy, i zrobio postp

taki, jak mechaniczny podzia Polski zrobi w drugim jej

rozbiorze w porównaniu do pierwszego.

Jak si to skoczy? co z tego bdzie? To jedno roz-

paczliwe pytanie, które przewalao si nad dusz polsk tak,

jak spitrzone burz bawany nad ódk na morzu. Drugie

pytanie byo: jak si to stao? jak mogo przyj do tego,

eby wszelkie prawa boskie i ludzkie, wszelkie wzgldy su-

mienia i wszelkie z<)b 'Wizania midzynarodowych traktatów

poszy tak na pomiewisko w wieku, który jednak jest cy-

wilizowanym, w wiecie, który si mieni chrzeciaskim?

Jeszcze myl polska nie miaa czasu ogarn i zgbi
przepaci nieszczcia, jeszcze ostatnie resztki powstaczych

oddziaów biy si na polskiej ziemi, kiedy w tym cywilizo-

wanym wieku i w tym chrzeciaskim wiecie, na porzdku

dziennym europejskiej polityki i historyi, stano drugie za-

przeczenie tej cywilizacyi i tego chrzeciastwa. Najazd je-

dnego sabego przez dwóch silnych, najazd, przygotowany

oddawna, cliytrze, podstpnie, z pogwaceniem i przyrodzo-

nego i traktatowego prawa. Ten sabszy ustpuje, ulega woli

mocniejszych, spenia ich dania, bo nie moe ich przeprze;

ale wtedy kamstwo bezczelne i przebiega obuda wystpuj
z daniami coraz nowemi, i dla dobra, dla obrony tego sab-

szego, zajmuje mocniejszy jego kraje. Sabszy baga o po-

St. Tarnówki: Julian Klaczko. 9
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moc wszystkich, którzy porczali jego cao i bezpiecze-

stwo wszystkich, którym oczywisty interes wasny nakazy-

wa uj si za nim. Wszystko napróno: sprawa Ksistw

Nadebiaskich koczy si tak, e nie niemiecki Holsztyn

tylko, e duski S^.lezwig take oderwany od Danii, e Da-

nia obdarta z poowy swego terrytoryum, e Anglia, która

przed innymi miaa i obowizek i interes jej bronie, która

to przyrzekaa uroczycie, która dla bezpieczestwa Danii

pozwolia zrobi z Polsk co si Rosyi podobao, ta Anglia

palcem nie ruszya, eby Danii broni —a w zysku takiej po-

lityki odniosa flot niemieck w porcie Kie, z przystpem

otwartym na wszystkie morza!

Te dwie sprawy, bliskie siebie co do czasu, podobne do

siebie natur, to jest pogwaceniem prawa przez przemoc,

zrcznie korzystajc z maodusznoci i tpego wzroku tak

zwanych mów stanu zachodnich, a zwaszcza angielskich,

te dwie sprawy, czy nie miay z sob jakiej cznoci ? jakich

niewidzialnych zwizków? czy nie ta sama myl, ta sama

rka kierowaa obydwoma, i zgotowaa upadek sprawy pol-

skiej i rozbój speniony na Danii? czno, zwizek, wpyw
jednej z tych spraw na drug, zjawiy si w umyle praw-

dziwie i gboko politycznym, naprzód jako prawdopodobie-

stwo; szukajcemu stwierdzenia, pewnoci, dostarczyy dowo-

dów urzdowe akta dyplomatyczne. Przed innem! w lak zwa-

nej Ksidze Bkitnej, skadanej Izbom angielskim, odkryy

si dokumenta, okazujce jasno jak na doni, e Polska bya
odstpiona i wydana na ask i nieask Rosyi dla mniema-

nego ratowania Danii, e Dania bya chytrze wcignita
w wojn, zmuszona do wojny, zapana jak mucha w siatk

pajcz, zdawua i zrcznie dokoa niej rozpit. Wykazay
te te dokumenta, kto te obie sprawy od pocztku prowadzi

i kto je do takiego koca doprowadzi.

Tak powstay Etudes de diplomatie Juliana Klaczki.

Byy sdem uczciwego sumienia o nieuczciwej grze dyploma-

cyi, i sdem politycznego rozumu o tej krótkowidzcej roz-

tropnoci, która naraa wasny interes na niebezpieczestwo,

w mniemaniu, e tego interesu strzee.
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Byo to po wojnie duskiej, ale jeszcze przed wojn
austryaek. Przedmow do swego dziea podpisa Klaczko

w griuiniu 1865 r. Opisywa wic tylko prolog teg-o dziejo-

wego dramatu, którego akt pierwszy skoczy si pod Sa-

dow, drugi w Wersalu koronacy króla pruskiego na cesa-

rza Niemiec, a dalsze graj si w Europie zraieniouej do

gruntu, dyszcej pod cik przewag dwóci pastw, Prus

i Rosyi. Kiedy si zacznie i jak si skoczy akt pity? Kie-

dykolwiek to przyjdzie, jedno mona wróy na pewno, e
tragicznym bdzie. Oby w tej tragicznoci bya i wielko,
nie sama tylko okropno.

Ale w tych uaszyci czasach, w tyra wiecie, tak zbu-

rzonym do podstaw, a wzburzonym do samego dna, ksika
Klaczki moe si wyda przedawnion. Ona przewiduje, oba-

wia si, ostrzega! To byo dobre przed czterdziestu laty. Ale

dzi ju si stao wszystko, ju jest to wszystko, i wicej

ni wtedy w najczarniejszych chwilach móg przewidywa

umys najbardziej drczony przeczuciami strasznej przyszoci.

Prawda! Pulska zgnbiona, zdeptana, zduszona, Dania ob-

darta, ograbiona — to na pozór mao w porównaniu z Austry,

wypart z R/.eszy niemieckiej i skazan na lkliw bierno,

z Francy, pobit i szukajc ratunku w objciach Rosyi,

z Angli, zmuszon ju ba si wspózawodnictwa niemiec-

kiego przemysu i handlu. Ale ten cig dalszy my moemy
czy z temi pocztkami, skutki z przyczynami, a wtedy

poznamy, e w historyi tych pocztków mieci si wielka

nauka na wszystkie czasy, dla wszystkich narodów i rzdów.

Ona mówi, e historya ma swoj logik nietylko polityczn,

ale i moraln, i e zaniedbanie lub powicenie spraw niby

mniejszych, mci si szkod na wikszych — e ma swoj lo-

gik nieubagan i ze, a kto mu w mniejszych rzeczach

ulega i nie opiera si zawczasu, ten z czasem bdzie musia

znosi je, ulega w wikszych i dla siebie najwaniejszych.

Powicenie Polski, powicenie Danii, to niby mao w po-

równaniu z wielkiemi europejskiemi i wiatowemi interesami!

Ale kiedy si widzi, e za tem powiceniem maych i sa-

l)ych poszed, z niego wynikn, upadek silnych i wielkich,

2*
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upadek Aiistryi, upadek Francyi, i niedokonany jeszcze, ale

ju moliwy schyek Anglii, to wtedy poznaje si t log:ik

dziejów, która pokazuje, e kade zle cignie za sob skutki

zle dla tego, kto je popeoi. To nie staroytna Nemesis, ani

Fatum — to przedwieczna i wieczna sprawiedliwo to ten

duch Boy, „co tkwi w dziejów gbinie" ... A kiedy on karze

nawet za tchórzostwo, za samolubstwo, za bierno, to jake

dopiero miaby przepuci pazem bezc/elij odwag w zem,

przewrotne oszukastwo w zem, czynno, inicyatyw, i sza-

taskie istotnie mistrzowstwo w ztein ?

Oto uwagi, do jakich si dochodzi po przeczytaniu tej

ksiki. Smutna okropnie, prowadzi jednak do wniosków po-

krzepiajcych, podnoszcych na duchu.

Jej cz pierwsza, to sprawa polska.

Zaród stosunków dyplomatycznych z r. 1863 i 1S64

tkwi w marnem bezskutecznem zakoizeniu wojny krymskiej,

i od niego zaczyna Klac/.ko swój obraz. Wojna ta bya pi-

knym — niestety przejciowym tylko — objawem tej cznoci,

tej wspólnoci interesów i obowizków, jaka by |)Owinna

midzy chrzeciaskiemi i cywilizowanemi pastwami, mi-
dzy duchem i wiatem zachodnim w przeciwiestwie do du-

cha i dnoci Wschodu. Ale przerwana nagle, wojna ta nie

wydaa tych skutków, jakie dla wolnoci i cywilizacyi wy-

da moga — zostaa dat, nie staa si epok.

Dlaczego si nie staa? co stano na przeszkodzie?

Zwizek Francyi i Anglii zachwia si, i rozszed si, na

szkopule kwestyi polskiej. Upadek Sebastopola by przewi-

dywany jako niechybny, pewny; po nim musiay nastpi
ukady pokojowe, nowe traktaty. W r. ]8o5, na wiosn, rzd
francuski ju przygotowywa program tego przyszego tra-

ktatu, warunki pokoju, i udziela swój projekt gabinetowi

angielskiemu, w zamiarze uoenia wspólnego programu.

W tym programie umieci spraw polsk. „Rosya przyja
w r. 1815 zobowizania w tej sprawie; nie dotrzymaa ich,

pogwacia je. Pastwa podpisane na traktacie wiedeskim
maj prawo upomnie si, da spenienia jego warunków".

Gabinet angielski wymówi si, nie chcia: odpowiedzia, e
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chwila nie jest stosowna, e Rosya okazaa si sabsz i nic

tak niebezpieczn, jak sdzono przed wojn, e inne pa-
stwa niog:\by si zaniepokoi sil i przewag francusko-

angielskiego przymierza. Napoleon III od tej chwili uwaa
to przymierze za bezskuteczne, swoj myl za udaremnion,

i dy do zawarcia pokoju, a szuka nowych sprzymierze-

ców, innych punktów oparcia w innej sprawie, któr podj
zamierza, w sprawie woskiej.

W pnkoju paryskim Francya ze wszystkich pastw za-

siadajcych na kongresie b)a najuprzejmiejsza wzgldem
Rosyi, Przewidujc moliwe zblienie Francyi i Rosyi, pe-

nomocnik angielski, lord Clarendon, próbowa wnie spraw
Polski na obrady kongresu; gdyby by chcia szczerze, gdyby

by w tern daniu wytrwa, to Francya byaby musiaa

owiadczy si pry nim : Austrya nie byaby moga si sprze-

ciwia, a przyjmujc myl Anglii, byaby przez postawienie

sprawy polskiej udaremnia, co najmniej odwleka bardzo

spraw wiosk. Ale lord Clarendon wystpi z t myl pla-

tonicznie, akademicznie, i poprzesta na obietnicy penomoc-

nika rosyjskiego, ks. Orowa, e cesarz Aleksander II zwróci

Polakom te prawa, o których mówiono w cigu tych narad.

Co Aleksander II myla, to pokazao si najlepiej rokiem

póniej, w r. 1857, przy jego spotkaniu z Napoleonem III

w iStuttgardzie, kiedy po poufnej rozmowie z gniewem rzek

do swoicli: On a ose me parler Pologne.

Obie strony pragn zblienia, obie go potrzebuj: Fra
cya, bo nie ma ju punktu oparcia w Anglii, a w zamierzo-

nych sprawach woskich bdzie miaa przeciw sobie i Angli

i Aiistry -Rosya, bo chce si wzmocni, odzyska stracone

stanowisko, a znowu nikt jej w tem nie [)omoe, tylko Fran-

cya jedna. Std wzajemna uprzejmo i usugi. Francya nie

przeszkadza, owszem sprzyja wpywowi Rosyi na Sowia-
szczyzn bakask , Rosya oddaje Francyi rzeczywiste usugi

w r. 1859, w sprawie woskiej
;
proponuje zwoanie kongresu

dla tej sprawy, a Rzeszy Niemieckiej, Prusom w szczegól-

noci, swoj postaw nakazuje spokój i milczenie, Ale to

zblienie do Francyi robi i coraz pewniejsz siebie, coraz
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mielsz. W r. 1856 i r. 1857 ona si skupia tylko i goi za-

dane rany; ale w r. 1858 ju zaczyna si domaga reform

w Turcy i, i paka nad nieszczliwym losem Sowian pou-

dniowych. Porednia pomoc w sprawie woskiej daje jej

now si wobec Francyi, a podwaja, potguje t si anne-

ksya Sabaudyi i Nicei. Dopóki Francya wystpowaa w spra-

wie woskiej bezinteresownie, dla zasady, miaa nieprzepart

podstaw siy w swojej postawie moralnej, zasadniczej; od

chwili jak wyszo z worka szydo nabytków i zaborów, ta

sia bya stracona, opinia odwrócona przeciw Fiancyi, sta-

nowisko pastw nieclitnyeh i zawistnych wzmocnione. Je-

dyne oparcie w Europie moga Francya znale tylko w Ro-

syi, a Rosya nieomieszkaa z tego korzysta. Kiedy w je-

sieni r. 1860 urzdzia zjazd dwóch cesarzy i króla pruskiego

w Warszawie, ona nie miaa za cel (jak Prusy) odnowienia

dawnego witego Przymierza, ale chciaa Francyi poka-

za, e moe si bez niej obej, znajdzie sobie innych sprzy-

mierzeców, kiedy zechce. Tem wiksza ze strony Francyi

dbao o dobre stosunki z Rosy.

Na to padaj wypadki polskie z r. 1861, a wreszcie

wybuch powstania. Przez dwa lata rzd francuski patrzy na

te wypadki niechtnie, chwieje si midzy potrzeb przyja-

ni z Rosy a w/gldem na opini francusk. Rzd angiel-

ski z przyjemnoci widzi now trudno dla Francyi i dla

Rosyi, i owiadcza si z sympatyami (platonicznemi natural-

nie) dla Polski. Rzd austryncki boi si pogodzenia Polski

z Rosy, boi si systemu Wielopolskiego, i rad jest wszyst-

kiemu, co takie rozwizanie sprawy utrudnia lub uniemoe-

bnia. Rzd pruski, odrazu i stanowczo, a z przyjciem Bis-

marcka do wadzy coraz stanowczej, doradza w Petersburgu

surowo, repressy.

Wybuch powstania: pooenie Francyi nader kopotliwe

midzy potrzeb rosyjskiej przyjani a poruszon 0|)ini ca-

ej Europy; postawa zupenie bierna, obojtna, przez pierw-

sze tygodnie nierównej walki. Na to pr/.yrhodzi konwencya

prusko-rosyjska (z 8 lutego), obowizujca do wzajemnej po-

mocy przeciw polskiemu powstaniu, zawarta tajemnie, roz-
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goszona natychmiast przez Prusy. Dla Rosyi ta pomoc bya
zbyteczn, to rozgoszenie nieprzyjemnem. Wszystkie gabi-

nety zaniepokojone: angielski zrzuca na Prusy odpowiedzial-

no za przeniesienie sprawy na grunt midzy-narodowy, euro-

pejski; francuski podziela t opini, ale zapytuje, czy nie na-

leiioby wyrazi jej na pimie, w notach do Berlina i Pe-

tersburga. Na to z Wiednia odpowied odmowna, z Londynu

suszna, e nie naley upomina si w tej sprawie u Prus

samych, a pomija gówn przyczyn zawikla, Rosy, i do-

datek, ten nmiej suszny, e tumaczenia pruskich i rosyj-

skich ministrów wyjaniaj konwency jako pozbawion

wszelkiego znaczenia politycznego, a zawart jedynie dla za-

bezpieczenia granic i komor celnych.

Zaniechano wic kwesty konwencyi. Ale zaraz potem

gabinet angielski (2 marca 1863 r.) not do Petersburga przy-

pomina traktaty z r. 1815, dzisiejszy stan rzeczy przypisuje

niedotrzymaniu warunków traktatu przez Rosy — a rzd
austryacki i francuski wzywa, eby od siebie prz' say podo

bne przedstawienie do Petersburga. Francya przyja t pro-

pozycy chodno. Francy kierowaa w tym postpku myl
wysza, ni obawy bezpowrotnego zerwania z Rosy, i uczucia

wicej szlachetne, ni niech do traktatu z r. 1815. W waha-

niu si Francyi naleao widzie szczere i suszne przejcie

si istotnem dobrem, jakieby zamierzya dla Polski. Uroczyste

a gone przedstawienie, jakie proponowa lord Russel, nie

mogoby si dobrze skoczy, jeliby nie byo poparte si
na wypadek odmowy. Przewidujc t ostateczno, nie móg
rzd francuski wcale liczy na Angli, a musia si obawia,

e krok, cho powanie postawiony, lecz nie grocy na-

stpstwami, przyniesie tylko wstyd dla mocarstw wyst|tuj-

cych, a pogorszy stan rzeczy i powikszy nieszczcia Pola-

ków; na nich bowiem spadaaby zo wroga, nie upokorzo-

nego^ lecz rozdrani()neg<», dotknitego w swej dumie i naro-

dowej mioci wasnej ; opuszczona ofiara staaby si pastw
bardziej rozsroonego nif^przyjaciela. Czy dalsze wy[)adki

nie stwierdziy niestety wymownie, e te obawy i przewidy-

wania byy suszne?
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Francja zwrócia si wtedy do Rosyi poufnie i przy-

janie wasnorcznym listem Napoleona III; staraa si na-

lioni Alelisandra II &o naprawy stosunliów w Polsce, który

to czyn, jako dobrowolny, byby go pogodzi z Europ, i za-

pewni to [irz}' mierze, do którego, jak sam twierdzi, przy-

wizywa wielk wag. Gabinet w Tuileiyacb opar si nadto

na projektowanych w owej chwili zamiarach Anglii, których

nie popiera, by przekona cara o koniecznoci zapobieenia

tym przedstawieniom przez miae a szlachetne wystpienie

Rosyi. ,.Bdziemy pierwsi — pisa p. Drouyn de Lhuys —
którzy zoymy gabinetowi w Petersburgu powinszovTania,

jeli wziwszy inicyatyw, uczyni zb.>tecznemi przedstawie-

nia w rodzaju tych, jakie zamierza uczyni Anglia". Jeeli

wic rzd francuski poczuwa si poniekd do pewnej po-

wolnoci ze wzgldu na stosunki dotd przyjazne, to liczy

si take ze wzgldami, moe zudzeniami, e na tej drodze

zyska powodzenie.

Zamiary Francyi dochodziy a do yczenia, by Rosya

zrzeka si zupenie Królestwa z r. 181Ó, by ono stano nie-

zalenie pod berem Wielkiego Ksicia Konstantego, jako niale

wprawdzie pastwo, lecz mogce mie nadzieje na Galicy,

a w razie moliwych zawikau, nawet i na Pozna. Bd co

bd, rzd cesarski okazywa w owej poowie marca tyle za-

pau dla sprawy polskiej, e niezbyt liczni jej przyjaciele,

majcy znaczenie w w^^szych sferach, uwierzyli w szczer

wol i gotowo czynu, w razie odmowy ze strony cara Ale-

ksandra. „Nieszczciem byoby dla was - mówiono wtenczas

Polakom — gdyby Ro.sya przychylnie odpowiedziaa na ycze-

nia, wyraone w licie wasnorcznym"'. Oczekiwany kuryer,

wysany do Petersburga, powróci nareszcie 9 marca, i bar.

Budberg zosta nazajutrz przyjty na osobnej audyencyi.

Oznajmiono mu, e odpowied rosyjska zawiera propozycye

nie do przyjcia a cesarz mia poegna ambasadora temi

sowami: „Prosz owiadczy cesarzowi, i nadzwyczaj b-
dzie mi przykro, jeeli — co nie daj Boe - znajd si w prze-

ciwnym jemu obozie".
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Po takiem niepowodzeniu usiowa osobistych u cesa-

rza Aleksandra, „wybór innej drogi sta si koniecznym",

jak si wyraono w urzdowym akcier Wówczas to powzi
rzd francuski postanowienie wielkiej wagi i bardzo donio-

sego znaczenia.

To missya ks. Metterniclia, posa austryackiego w Pa-

ryu, jego podró do Wiednia z propozycyami rzdu francu-

skiego.

Austrya zachowaa milczenie w sprawie konwencyi pru-

skiej, odrzucia propozycy wspólnych kroków, ale w Gali-

cyi patrzaa przez szpary na formowanie oddziaów powsta-

czych, naraaa si na oskarenia rosyjskie, e temu powsta-

niu sprzyja, zachowywaa si wcale nie zgodnie z tradycyami

swojej biarokracyi i policyi. Czego ona waciwie chciaa?

Dlaczego tak postpowaa? Kopoty Kosyi byy jej z pe-

wnoci przyjemne, wzgldno dla Polaków stawiaa j do-

brze w liberalnej opinii; ale to powody uboczne i mniejsze,

gówny by ten, e jej postawa, niezgodna z tradycy biu-

rokracyi i policyi, bya zgodna z tradycy jej dyplomacyi.

Tu dugi obszerny rozdzia o stosunku Austryi do sprawy

polskiej w ogólnoci. Marya Teresa boi si pierwszego roz-

bioru, Leopold II nie naley do drugiego; w r, 1814, na Kon-

gresie wiedeskim, Metternich, przeraony wzrostem i chci-

woci Rosyi i Prus, gotów jest odda Galicy nawet bez

adnego wynagrodzenia na rzecz Polski odbudowanej i nie-

podlegej, w r. 1881 podejmuje niedyacy — za póno. Po-

tem wprawdzie urzdza rze r. 1846 i wbrew traktatom za-

garnia Kraków; ale zawsze obawia si Austrya swego pó-

nocnego ssiada, obawia si tem wicej, im silniej z rónych
stron podnosz si dnoci i gosy sowiaskie, i ich czue

westchnienia do Biaego Cara.

Na tem mogy susznie opiera si francuskie propozy-

cy, tyczce si odbudowania Polski. Ale przeciw nim pod-

nosiy si róne wzgldy rzeczywistoci i róne trudnoci.

Jeeli zrzec si Galicyi, to za co? jaki w zamian nabytek?

Rosya jest niebezpieczna, grona; ale kto wie, czy Polska nie

byiaby tak w innym rodzaju i sposobie, czy nie byaby re-
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wolucyjn, ona, co si wcale nie tai z sympatyami dla Woch
i dla Wgier? Od kogó zreszt wychodz te propozycye?

Od Francyi, nieprzyjacióiki wczorajszej! Czy mona jej do-

wierza? Sfery wojskowe, dworskie, arystokratyczne, byy
przejte dawnemi pojciami z czasów witego Prz3'^mierza,

miay Rosy za opok i tarcz porzdku i monarchicznej za-

sady, Franey i Polsk za wcielenie rewolucyi. A dopiero

myl wojny z Rosy! Francya jest daleko, Aiistrya w s-
siedztwie. W razie wojny ona musiaaby i na pierwszy

ogie; czy moe to zrobi bez gwarancyi pomocy w tej woj-

nie, korzyci po wojnie?

Nie zamierza Klaczko mówi tu o drogach i rodkach,

jakie w owej chwili wybra naleao; zaznacza tylko, jakie

wybitne wzgldy nasuway si same jako konieczno, a gó-

wnie pragnie streci rozmowy, prowadzone wówczas w Wie-

dniu w koach politycznych, i listy osób, zdolnych widzie,

oraz sdzi. Widocznym wic warunkiem powodzenia byo
uchwycenie sprawy z jej najwaniejszej strony, czyli posta-

wienie zasady Polski niepodlegej, w rozmiarach, danych
przez memorandum ks. Metternicha z r. 1814. Skromniejsze

lub poowiczne zamiary i przedstawienia nie mogy pozyska

gabinetu w Wiedniu, mogy go tylko ozibi. Naprzykad

Ksistwo Warszawskie )yo dzieem pierwszego cesarstwa,

ale uie byo po myli Habsburgów, którzy uwaali ten utwór

jako mao ywotny i nie stanowicy silnej granicy od pa-
stwa Carów, co jedynie mogo pocign Austry do odbu-

dowania I-*olski. Nie da si równie zaprzeczy, e pragnc

powodzenia, powinna bya Francya okaza si bezintereso-

wn, i zastosowa podug sów polskiego Bezimiennego poety

„ow cnot, która jest najwysz mdroci"; nie powinna

wic bya czyni alluzyj do prostowania wasnych granic,

bo to odstraszyo Austry, obudzio jej obawy o wasn po-

pularno w Niemczech, i wywoao wtpliwoci patryotyczne.

Nie zrozumiano we Francyi, e wolna i niezalena nadwi-

laska Polska wiksz przedstawiaaby dla niej korzy
i wiksz byaby zapor dla przymierzy, anieli pozyskanie

kilku nadreskich departamentów. Austrya rozumiaa t
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prawd i dlatego wahaa si; Anglia od dawna bya ni
przejta, wic pozostaa cliodu w sprawie polsciej . .

.

Najwaniejszym, ale i najdraliwszym punl^tera caego

przedsiwzicia byo wynagrodzenie, jakieby naleao propo-

nowa Austryi. Tu potrzeba )ylo genialnyci lvonibinacvj, do

jaliich zdolni byli wielcy polit.\cy Francyi, jak Riclieieu Inb

Henryk IV, trzeba byo tej mioci sprawiedliwoci i posza-

nowani) narodów, które jedynie zdolne byy zmieni kart

Europy stale i pomylnie. Austrya gorco wtenczas pragna
pokona zamiary pruskie w Niemczech, by zapewni potom-

kom E[absl)urg 'W wywalczon hegemoni w konft-deracyi nie-

mieckiej, a Fiancya olcazaa si z pocztku skonn do po-

pierania tych de. Mówiono te o oddaniu Anstryi Szlzka

w zamian za jej polsk })rowin(y, a mogo jej tylko umie-

cha si odzyskanie tego kawaka katolickiej ziemi, legalnie

posiadanej, a wydartej zdradzieckim napadem dawnego len-

nika; nie naleao jednak poddawa czstkowych warunków,

bez caegi^ i obszernego planu, bo zaufanie i wspódziaanie

Austryi zaleao od zgody co do wszystkich punktów spor-

nych, a los Polski wika si take z losem Wenecyi By
jednak punit w stronic Tureyi, na który spogldali politycy

wiediscy: oto wschodnie wybrzea Adryatyku mogyby by
przyjte za miasto lagun, a taka zamiana nie dotknaby

w niczem niezalenoci ludów, ani postpów cywiizacyi

Wschodu, któraby nawet zyskaa przez opiek Austryi swoje

uwolnienie od panowania ottomaskiego. Byy wic, zdaniem

zdrowej polityki austryackiej, powane podsfawy do wielkiej

i sprawiedliwej komidna^yi ; naleao je tylko uporzdkowa
i skupi. Ale tak obszerne przeksztacenia wymagay przy-

gotowania si na wielk wojn z Rosy, co znowu bez czyn-

nego wspóudziau Anglii obej si nie mogo. Gdyby bya

Francya okazaa postanowienie dziaania bd co bd, po-

cignaby gabinet wiedeski. Wahanie si za z jednej strony,

powikszao je z drugiej; w Wiedniu syszano t}lko gosy:

„Id — pójd za tob", zamiast wezwania: „Id — chod za

mn". A to przekona nie mogo.
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Sfarj kanclerz Metternicb mawia czsto: ,.Gdyby ode-

muie dano odbudowania Polski w cigu jednej doby, pod-

pisabym natychmiast, lecz drabym z trwogi przez tych

dwadziecia cztery godzin". Otó pozostawiono Austryi wi-

cej czasu ni dob, dano jej przecig nieokrelony, przez

który moga swobodnie si trwoy, obawia si rewolucyi,

Fraucyi, siebie samej, ale take — Anglii ! Nie byo bowiem

wtpliwoci, e Anglia uyje wszelkich rodków, by podko-

pa zamiary Fraucyi Lord Bloomfield nie szczdzi trudu,

by powstrzyma hr. Rechberga, który sam przez si nie

by skonnym i naprzód. Wiedziano o tem w Wiedniu

i dowiedziano si w Paryu z oburzeniem na gabinet an-

gielski, który porusza opini, buntowa innych przeciw ca-

rowi, chcia zmusi Franc\ do otwartej walki z Rosy, lecz

z drugiej strony przeszkadza wszelkiemi siami Polsce w od-

zyskaniu wolnoci i niepodlegbtci. Wielka Brytania nie chciaa

odbudowania I^olski, nie ciciaa w ogóle wojny, ale pr/.ede-

wszystkiem takiej, któraby zbliya Francy do Austryi i za-

graaa protestanckim Prusom.

Jednakowo" rzd wiedeski nie wyrzek jeszcze ostat-

niego sowa, i to jest pewnem, e ks. Metternicb powróci

do Parya, ani zniechcony, ani zniechcajcy. ywi prze-

konanie, e pooenie jeszcze „nie dojrzao", e Austrya si
zdecyduje, byleby powstanie utrzymao si jeszcze przez dwa
miesice; gabinet w Tuileryach podziela ten pogld.

Bd co bd i jakiekolwiekby l)yy „dalsze postano-

wienia", widocznem byo na razie niepowodzenie misyi ks.

Metternicha. Nie uday si Francyi jej usiowania wobec Ro-

syi i Austryi, a z kocem marca 1x63 r. staa tam, gdzie

przed miesicem: wobec wezwania Anglii do wspólnego przed-

stawienia Rosyi podstaw traktatu wiedeskiego.

Po Austryi — Anglia.

Pierwsza wysya przedstawienia do Petersburga, zachca
do nich Francy

, przez usta swoich ministrów powtarza wiele

razy, e ten stan rzeczy w Polsce trwa nie moe, e Rosya

postpuje bezprawnie i po barbarzy-^ku; mówi wicej i go-

niej jak Francya. Ale kiedy Francya chce na prawd Polsce
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pomd/, Anglia chce tylko poróni Francj z Rosy, obie

osabi. Francja chce wcig-u Austrj w akcj za Polsk,

Anglia przeszkadza ca si swego znacznego wpywu w Wie-

dniu „Ma prawo wda si w spraw Polski, ale nie aia obo-

wizku". Powtarza, e co koniecznie zrobi trzeba, ale do-

daje, e szaleiistweni bjobj przez naleganie doprowadzi do

wojnj z Rosj. Przestrzegaj j wprawdzie, w obu Izbach

parlamentu, e wesza na drog, której kresem musi bj
albo wojna albo upokorzenie i wsijd, ale kroczj dalej po tej

drodze— i kiedj udaremnia francuskie starania w Wiedniu,

wjstpia z mjl trzech not do Rosji od trzech pastw,

a przez to Polsk zmusia do trwania w walce, Francj do

uczestnictwa w tej grze dyplomatycznej, i sprowadzia na Pol-

sk ostateczno klsk, na siebie (i na dwa inne pastwa)

bezprzykadne upokorzenie.

Czy Anglia bya zupenie nieszczera, wprost przewrotna

w takiem postpowaniu? Nie: ona owszem radabj bjla za-

koczj spraw w jaki sposób ludzki i uczciwj, postawi

j na gruncie traktatów z r. 1815; ale bja zbjt zazdrosna

wzgldem Francji, zbjt krótkowidzca, zbjt przjjazna i a-
twowierna wzgldem Prus, ibj moga bjla zrobi to mdrze
i skutecznie. Sposób miaa jednak atwj i nie kosztownj.

Bez dobycia ora, bez wydania jednego shillinga, moga Ro-

sj postawi w pooeniu nie do zniesienia. Kiedj Rosja na

notj trzech pastw daa odpowied zuchwa, upokarzajc,
Wielka Brjtania moga bez wjdania wojnj zerwa stosunki,

odwoa swego posa z Petersburga; Francja i Austrya bj-

jbj musiaj pój za tjm przjkadem — a Rosja byaby
musiaa cofn si i prosi o ukady. Tak drog wskazy-

wa w I/.bie lordów lord Malmesburj, tak przez caj czas

Jenera Zamojski. Na tak wreszcie wchodzi lord John Rus-

sell. Dnia 26 wrzenia, na bankiecie w Blairgowrie wjpo-

wiedzia wprost mjl odsdzenia Rosji od praw do Polski.

„Podzia Polski w miuionjm wieku by skandalem dla

Europy, a wstydem dla trzech mocarstw, które go dokonay.

Czyn ten nie by uprawniony a do traktatu wiedeskiego,

na którym pod naciskiem okolicznoci nadano mu moc prawa,
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a mocarstwa Europy stay si wspówinne w dokonanym

fakcie {accessories after tlie fact)^. Uznajc panowanie Ro-

syi w Polsce — mówi dalej — zastrzegy mocarstwa pewne wa-

runki dla tego kraju, lecz tych Rosya nie dotrzymaa, a prze-

strzeona, trwa zawsze w ich gwaceniu. Zakoczy za
hr. Russell temi sowy: „Skoro nie zostay wypenione wa
runki, pod któremi przyznano Rosy i Polsk, to ju i tytu

posiadania nie moe by utrzymanym"...

Do takiej deklaracyi wezwa lord John Russell Francy

i Austry. Francya przystaa odrazu, bez wahania. Austrya

odpowiedziaa — nie bez racyi — e taki krok moe poci-

gn za sob wojn, a ona, jako ssiednia, byaby na ni
wystawiona najpierwsza. daa wic gwarancyi, e w tej

wojnie nie bdzie sam, i e szkody czy straty, jakie mo-

gaby ponie, bd jej kompensowane. Tej gwarancyi nie

dostaa. Lord John Russell wysa do Petersburga not
z owiadczeniem, e Anglia bdzie uwaaa Rnsy za odpa-

d od praw do Polski, jakie jej przyzna Kongres wie-

deski.

Wtedy...

Polityka Prus, rola Bismarcka, dosza teraz do chwili

dramatycznej, w której musia nastpi przeom, zwrot: prze-

grana albo wygrana.

Bismarck wygra.

Od chwili osawionej konwencyi wojskowej z 8 lutego

nie pojawio si wcale nazwisko ministra Wilhelma I w per-

traktacyach o losy Polski, i gabinet berliski zdawa si nie

chcie wcale wchodzi w te szranki. Nie przeszkadzao to

jednak Bismarckowi czuwa z niezwyk troskliwoci nad

interesami Rosyi, pozostawa w cigym kontakcie z ks. Gror-

czakowem, i uywa sprytu swego na rozdzielanie trzech mo-

carstw i osabianie ich akcyi. Ze zwyk sobie bystroci

rozpozna Bismarck, e klucz pooenia znajduje si w Lon-

dynie, w t wic stron wyty swoje zabiegi. Posuyo
mu w tern „powinowactwo elekcyjne", jak mówi Goethe,

midzy protestanck Angli a luterskiemi Prusami, a ponadto

wzy rodzinne obydwóch dworów, skonnoci niemieckie
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dworu w Windsorze, trwoliwoci i skrupuy mów stanu

W. Brytanii— wszystkie, jednem sowem, te okolicznoci, które

potem miay posuy zuchwaemu napadowi prusliiego mi-

nistra na Dani, suyy mu skutecznie w niezmordowanem
zadaniu dopomagania pónocnemu przyjacieowi przez cay
czas poskici ukadów. W obu wypadkaci jednakow bya
strategia Bismarcka i równym zostaa uwieczona skutkiem.

Przed kadem wystpieniem, jakie zamierza ord Russell

uczyni u dworu w Petersburgu, nie zanied)a pruski mini-

ster odradza „w interesie samyci Polaków", oraz prosi, by

nie krzyowano laskawyci zamiarów Aleksandra II, o któ-

rych zapewnia: i prawie zawsze udawao mu si osabi
kroki przygotowane na Downing-street. Gdy za póniej mia
ks, Grorczakow wysya odpowied swoj mocarstwom, Bis-

marck pospiesza uprzedzi o dni kilka jej nadejcie do Lon-

dynu, by ile monoci zagodzi przykre wraenie. Gdy je-

dnak odpowied wywoaa rozgoryczenie, prosi p. Bernstorff

lorda Russell o pozwolenie odczytania poufnej depes/y swego

dworu, w której „powanie" zwracano uwag Anglii na nie-

bezpieczestwa wynikajce dla ogólnego pokoju, gdyby wy-

wierano dalszy i silny nacisk na Rosy; w razie bowiem

zbrojnej interwencyi w Polsce^ musiayby Prusy stan po

stronie Rosyi „dla strzeenia nietykalnoci obydwóch pastw".

Daremnie oburza si minister angielski i zapewnia o swo-

jem niewzruszenie pokojowem usposobieniu; daremnie wyra-

a „gbokie zdziwienie i zmartwienie z tego, e rzd Wil-

helma I solidaryzuje si z niegodziwem i niehonorowera po-

stpowaniem Rosyi", Bismarck nie ustpowa, a chcc w kocu
silnie zamci umys lorda Johna, podsun mu sówko „pene

obaw" w sprawie Szlezwigu.

W chwili, o której mówimy (wiosna i lato 1863 r.),

nie bya jeszcze ta sprawa ani piekc, ani gron; bya
tylko ju spraw „nudn", a tedious nestion, jak j nazwa
Buchanan w swojej depeszy z dnia 11 kwietnia, a Europa

nie oczekiwaa rychego rozwizania tego niekoczcego si
procesu, do którego monotonnej obrony bya si ju przyzwy-

czaia. Bd co bd, jakkolwiek ona ju bya, oddawaa
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sprawa Szlezwigu znamienne usugi Bismarckowi w jego akcyi

wpywowej na lorda Russell co do Polski ; stawia si bowiem
minisler pruski przed dyplomacy Wielkiej Brytanii jako mo-

derator „niepokojcego" wzburzenia Niemiec przeciw Danii.

Takiej to strategii, tyle skutecznej wobec lorda Rus-

sell, uy take Bismarck po mowie z 26 wrzenia 1863 r.,

ale w tym wypadku o wiele energiczniej, bo uznawa ctiwil

za krytyczn. Poleci wic swemu ambasadorowi, Bernstorf-

fowi, by si stanowczo rozmówi z pierwszym sekretarzem

stanu i owiadczy, e jeeli gabinet angielski pragnie po-

koju w Europie, nie moe ryzykowa nawet odosobnionej

noty, którby rzd króla Wilhelma I musia poczyta jako

„zamach na interesa Prus". W trzy dni potem, przed otrzy-

maniem jakiejkolwiek odpowiedzi, pospieszy Bismarck z de-

pesz do Londynu, ostrzegajc na podstawie poufnej infor-

macyi, otrzymanej z Petersburga, e Rosya pocz\ta jako

casus helli deklaracy, „uznajc Polaków za stron woju-

jc" . . . Czy mona byo to uwaa za powan grob
wojny, czynion przez Rosy i Prusy Anglii, popartej przez

Francy, a prawdopodobnie i przez Austry? Czy Anglia,

nawet odosobniona, nie miaa prawa do pogardzenia tak po-

grók? Czy moe poczone floty Kronstandtu i Stralsundu

mogy zastraszy Wielk Brytani „po za jej szacami z gra-

nitu i spiu?" Coby odpowiedzieli w podobnej chwili Cha-

tham, Pitt albo Canning? A jednak zachmurzy si lord

Russell po owiadczeniu Bernstorffa, a bardziej jeszcze po

odczytaniu innej pruskiej depeszy, któr nakania Bismarck

pierwszego sekretarzu stanu, by si zastanowi nad swoim

krokiem, bo gdyby ogoszono cara jako pozbawionego praw

do Polski z powodu pogwacenia traktatu wiedeskiego, to

mogyby mocarstwa niemieckie uzna ze swej strony, e król

duski musi by usunity od panowania nad Eider za nie-

wypenienie wszystkich warunków traktatu londyskiego . ,

.

Na t grob lord John Russell telegrafem wstrzyma

kuryera, wiozcego not do Petersburga.

„Nieudolno ministrów Wielkiej Brytanii w owych

chwilach wtórowaa ich trwoliwoci i zdawao im si, e
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uproszcz pooenie przez zupene zaniechanie jednej z dwóch
spraw biecych. Nie zdawali sobie z te^co sprawy, ie taka

sabo rozzuchwali Bismarelia w jego wid liach co do Da-

nii i doprowadzi do rozdarcia traktatu ondyskie^^o, litóry

myleli ocali, powicajc Polsk; nie przewidywali, e ta-

liie odstpstwo rozgoryczy Fraocy i uczyni j nieprzystpn
dla JHkiejkolwie: nowej, dyplomatycznej wspólnej kampanii

z Wielk l^rytani. Ugili si pod grobami gabinetu ber-

liskiego. Lord Russell cofn swój dokument, majcy ogo-

si cara pozl)awion\m praw do Polski, a zastpi go dnia

20 padziernika krótk def)esz do ks. Gorczakowa nastpu-

jcej osnowy: „Rzd Jej Królewskiej Moci nie zamierza

przeduania korespoudencyi dotyczcej Polski, dla samej

przyjemnoci sporów, a przyjmuje z zadowoleniem zapewnie-

nie, e cesarz Rosyi nie przestaje by oywiony yczliwenii

zamiarami dla Polski, a pojednawczoci wzgldem mocarstw

zagranicznych".

„Takie byo zakoczenie, jakie uzna gabinet angielski

za suszne i godne nada interwencyi europejskiej za nie-

szczliwym narodem, interwencyi, której sam nada rozgos

powszechny, do której prawie gwatem wcign niechtnie

idc Francy, a która miaa pozostawi za sob jedynie

strumienie krwi, rozlanej nad spustoszonemi brzegami Wisy".

Potem ju tylko myl kongresu, rzucona przez Napo

leona 111 5 listopada 1863 r. w mowie, otwierajcej sesy
Ciaa Prawodawczego — myl, natchniona wedug wszelkiego

prawdopodobiestwa przez Rosy, wyrachowana na to, by

Francy do reszty od Anglii i Austryi oddali, odosobni,

myl nie przyjta przez nikogo, z góry skazana na marny

koniec.

„Piknym rzeczywicie i wzniosym by ten gos, wo-

ajcy o sprawiedliwo i zgod; jeeli za nie zosta usu-

chanym, to dla braku lepszych idei, cechujcego nasz epok.

Najwikszem te byo nieszczciem Polski w r. 1803, e
jedyne mocarstwo, które szczerze pragno jej dobra, stawao

na wyynach niedostpnych dla zwykej dyplomacyi, albo te
wystpowao w kierunkach przeraajcych j. Dzie 5 listo-

St. Tarnowski: Julian Klaczko. 3
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pada przeoiós spraw w sfery tak idealne, e nie moga,

jak tylko w nich znikn. W gruncie rzeczy wypowiadaa

Francya dnia tego mow pogrzebow sprawie polskiej —
szumn wprawdzie, jak kade tego rodzaju arcydzieo, lecz

te wspaniaoci wymowy wygoszone byy nad trumn".

„Europa zastanawiaa si nad usyszanemi sowy, a ga-

binety naradzay si nad odpowiedzi, gdy nagle zmar
w zamku swoim w Gliicksburgu (15 listopada) Fryderyk VII,

król Danii. Los dziwnie suy Bismarckowi. Podczas gdy

myl kongresu uatwiaa i czynia prawie nieuniknionem pó-

nocne przymierze, ta mier otwieraa widoki wojny i jej

nastpstwo; nadchodzia wic era elaza i krwi! Prostym

wic i miaym sta si program i plan pruski. Przywróce-

nie pónocnego przymierza, doprowadzenie Austryi do zarz-

dzenia stanu wojennego w Galicyi, a uzyskanie za to mil-

czenia Rosyi co do wszystkiego, co miao zaj nadEider!
Pewny niezgody midzy Francy i Angli, móg Bismarck

przystpi szybko do zrabowania Danii ; to postanowi i wy-

kona z bezprzykadnem zuchwalstwem i szczciem, jakie

go nie opuszczao" . .

.

Na tem koczy si pierwsza cz ksiki, ta, której

przedmiotem )ya sprawa polska. Cay przebieg tej sprawy

i wszystkie w nim szczegóy i zmiany stanowi cao, dy-

plomatyczn history tych wypadków, tak napisan, jak

przedtem adne dyplomatyczne negocyacye w literaturze pol-

skiej nigdy opisane nie byy. Ówczesne pooenie kadego
z pastw dziaajcych, warunki czasowe, w jakich si kade
z nich znajdowao, ich polityka staa, czy to wzgldem Pol-

ski, czy wzgldem siebie nawzajem, psychologiczne, logiczne

i polityczne powody, kierujce postpowaniem czy to Fran-

cyi, czy Anglii, czy Austryi, pomyki i bdy, jakie kade
z tych pastw w tej sprawie popenio ze swojego wasnego

tylko stanowiska, ze swoj wasn szkod, i powody, dla

których te bdy byy popenione — wszystko to wyoone
i objanione jest z bystroci i si tego wyszego polity-

cznego rozumu, który stawia Klaczk w rzdzie wielkich pi-

sarzy politycznych.
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Cz clrnga — sprawa duska.

Na wstpie scena dramatyczna. Dnia 21 kwietnia 1849 r.

depiitacya sejmu frankfurckiego ofiarowuje królowi pruskiemu

cesarsk koron Niemiec, Król odmówi. Uznawa ,,si opi-

nii, ale nie chcia si da porwa jej prdom i wichrom.

Tym sposobem okrt nigdy nie zawinby do portu, nigdy . .

.

nigdy" . . . Konsternacya, rozczarowanie, guche milczenie

w Izbie. Podnosi si jeden glos, tylko jeden, z uznaniem dla

króla, i mówi, e napa na Dani, wojna wypowiedziana

jej królowi, jest zaczepk bez powodu i prawa, a przedsi-

wziciem pochem, rewolucyjnem i niegodziwem. Wypowie-

dzia to mody pose nazwiskiem Bismarck-Schonhausen, a jego

8'wa bd si przypominay przez cay cig tej sprawy,

bd si podnosiy przeciw niemu jako wiadectwo, jako

oskarenie, jako sd o tem, co on sam w tej sprawie robi

i zrobi: wypali je jak pitno niegodziwoci na swojej po-

lityce i na sobie. Ale by w nich nie sd tylko — by i pro-

gram: „Szlezwig i Holsztyn, ale przez "inicyatyw z góry, nie

z dou, przez króla, nie przez parlament, przez Prusy, nie przez

Rzesz niemieck — i dla Prus, nie dla Rzeszy".

Potem przypomina Klaczko, czem bya Dania, jacy byli

jej królowie dla Niemców i Niemiec. Uniwersytet w Kie by
przybytkiem i szko znakomitych uczonych. Holsztyn przy-

tukiem i schronieniem dla przeladowanych. Kiedy Fryde-

ryk Wielki drvvi i szydzi z niemieckiej mowy i literatury,

Klopstock królowi duskiemu Fryderykowi V przypisywa

«wego Messyasza ; król duski wspiera wdow i sieroty Mo-

zarta, dla którego Wiede nie zdoby si nawet na grób oso-

bny, przygarnia uczonych i pisarzy ; a i teraz jeszcze wieo,
poeta Hebbel pobiera pensy od króla duskiego, historyk

Dahlmann dosta dobr posad w Kopenhadze. Taki by ten

nieprzyjaciel, którego napa, zupi, ograbi, nakazywao

prawo i honor Niemiec

!

Nie wiele znajdzie si w historyi wiata kart tak brzyd-

kich, jak ta grabie, dokonana na Danii. W polityce niestety

nigdy nie brako niegodziwoci i obrzydliwoci ; ale cho
byy równe i wiksze zbrodnie, to obrzydliwo, podo, nie

3*
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czsto przecie dochodzia tej miary. W intrygach, gotujcych

rozbiór Polski i w bezczelnie kamliwych jego usprawiedli-

wieniach tylko — oprócz tych, nie atwo znale par do tego,

co zrobiono z Dani. Jej tragedya jest ciekaw w swoim

rodzaju, i wstrtn. To tragedya, w której wystpuj i dzia-

aj same siy brzydkie i niskie: osznkastwo, oszustwo,

zazdro, tchórzostwo, lekkomylno gupia, wykrty, ama-

nie sowa, cofanie uroczystych obietnic, oto, z czem ma do

czynienia, czego ofiar pada nieszczliwa Dania poród

swoich nieprzyjació i swoich opiekunów. Oprócz jej nie-

szczcia i jej godnego postpowania, wszystko w tej spra-

wie jest mae i pode: napa i rodki napaci godne nie

rozbójników, ale rzezimieszków, opieka i obrona faszywych

przyjació maoduszna i krótkowidzca. Oprócz Danii, ws/.ystko

w tej sprawie jest niskie i mae — i wszystko gupie, z wy-

jtkiem Bismarcka i Prus.

Klaczko cofa si w ty i przytacza stan sprawy. Hol-

sztyn by czci Rzeszy Niemieckiej, Szlezwig by zawsze

tylko czci Danii. Dahlmann pierwszy odkry i postawi

tez, e poniewa oba ksistwa s pod panowaniem króla

duskiego i s z sob nierozerwalnie zczone, wic duski

Szlezwig powinien mie te same instytucye, to samo prawo

publiczne, ten sam jzyk, co niemiecki Holsztyn, i jak on

nalee do Rzeszy. Odkrycie byo przyjte przez cae Niemcy

z najwikszym zapaem; nie byo w niem podstawy i su-

sznoci, ale byy widoki zaczepki i zagarnicia kraju z do-

godnym dobrym portem. W r. 1848 zamach Prus — w imie-

niu Niemiec — na ksistwa nadelbiaskie: ale wtedy wszyst-

kie mocarstwa wystpuj w obronie praw i caoci Danii.

Od r. 1850 konferencya w Londynie, zakoczona traktatem,

podpisanym przez wszystkie pastwa w r. 1852. Ten trak-

tat zabezpiecza cao i nietykalno Danii, uznnje jej prawa

do Holsztynu, reguluje nastpstwo tronu. Po mierci króla

Fryderyka Vn nastpi ma ks. Chrystyan Gliicksburski. Na
rzecz jego zrzeka si praw do Holsztynu cesarz Mikoaj I

za siebie i swoich potomków, to samo robi wszyscy ksi-

ta niemieccy, spokrewnieni z domem duskim. Ks. Augu-
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steobur?, uznany we Frankfurcie za prawego dziedzica ksistw,

zr/.eka si na |)imie i pod sowem honoru swoich pretensyj,

za grub sum, wypacon z Kopenhaj^i. Te ukady z nim

prowadzi „uczciwy faktor", penomocnik pruski w Franlcfur-

cie, p. Bismarck-Schonhausen. Zdawaoby si, e Dania za-

bezpieczona. Nieszczciem, dyplomacya w Londynie nie bya
do ojiatrzn i przewidujc. Powinna bya zostawi Hol-

sztyn czci Rzeszy Niemieckiej, a Szlezwig stanowczo i wy-

ranie od niej oddzieli — stworzy stosunek taki, jak Luksem-

burga do Hollandyi. Tego zaniedbano zrobi; a pozostawie-

nie obu ksistw odr)nych a jednak poczonych jednym

sejmem, obietnice króla duskiego e bdzie szanowa auto-

nomi Szlezwigu i narodowo niemieck w nim, stay si

wygodn przyczepk, pozorem dla Niemiec do nowych za-

ale, zaskareu i zagrabieu.

Przez kilka lat miaa Dania spokój, ale z r. 1859,

z wojn wosk, z postawion zasad narodowoci, poczy
si na nowo jej troski, podniosy si niemieckie pretensye

i groby. Król duski — woano w niebogosy — zobowiza
si do ró\vnoupra\\nienia ol)U narodowoci w Szlezwigu, a tego

zobowizania nie dotrzymuje! Ksi Regent pruski (póniej-

szy Wilhelm I) w mowie, otwierajcej posiedzenie Izb w r. 1859,

wtrca ustp o ksistwach nadelbiaskich, wszystkie mniej-

sze pastwa, wszystkie zjazdy, vertiiiy, dzienniki, podnosz

wielki gwar. Nawet Austrya, a dotd obi-jtna i bierna, te-

raz nie chce wydawa si mniej patryotyczn od Prus, i daje

pewne oznaki czuoci dla ucinionych braci. Ale o zacze-

pieniu Danii, o przejciu Eidery, o wojnie, nie myla na

prawd nikt: byoby to wywoaniem wanych zawika, wy-

zwaniem wszystkich pastw, podpisanych na traktacie lon-

dyskim. Wywouje to zawikania, uatwia Niemcom nowe

zamachy na Dani— kto? Jedno z pastw, podpisanych na

owym traktacie, to, któremu na caoci i bezpieczestwie Da-

nii zaleao wicej ni innym, to, które za ni owiadczao

si najgoniej — Anglia.

Anglia staa zawsze po stronie Danii. Doradzaa jej

ostrono, cierpliwo, ale w razie zaczepki uieugito i nie-
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zomno. Naraz, we wrzeniu r. 1862, lord John Russell wy-

sia z Gotlia not do wszystkich dworów podpisanych na

traktacie londyskim, w której oskara króla dimskieg:o, e
uciska Niemców, nie dotrzymuje przyrzecze, i domaga si,

iby ten król oddzieli Szlezwig od Danii i nadal cztery od-

rbne konstytucye dla czterech czci skadajcych jego pa-
stwo, to jest Holsztynu, Szlezwigu, Lauenburga, i waciwej

Danii— czyli: gabinet angielski uietylko owiadcza si prze-

ciw Danii, robi jej zarzuty niesuszne, stawa na stanowisku

najzupeniej niemieckiem, ale przez danie takich czterech

osobnych koustytucyj wskazywa, niejako przygotowywa, roz-

biór Danii. Dlaczego to robi? Jaki wzgld, jaki interes an-

gielski powodowa t zmian polityki? Przypuszczano, e
moe wpyw osobisty królowej Wiktoryi. pozyskanej dla nie-

mieckich apetytów przez szwagra, ks. Ernesta Koburskiego.

Ale przypuszczenie to dowolne i m}lne. Powód prawdziwy

by ten, e gabinet angielski ba si coj-az witcej zblienia

Rosyi do Francyi; powstanie polskie jeszcze w r. 1862 nie

stano temu zblieniu na przeszkodzie. W przewidywaniu

wic i w obawie tego sojuszu, chcia lord John Russell zna-

le przeciw niemu si równowac i... schlebia aspira-

cyom niemieckim.

Ta nota angielska zmienia odrazu cay stan sprawy:

podniosa nadzieje i zuchwao Niemiec, zawisa gronie nad

Dani. Bawarya, Saksonia, Wiirtemberg, Hannower, przyjy

j z zapaem i tryumfem. Nawet Austrya dzikowaa za

wskazany sposób wyjcia, a Bismarck zacz zaraz wyrzu-

ca niewdzicznej Danii, e nie przyjmuje z popiechem rod-

ków, wskazanych przez zaprzyjanione pastwo.

Król duski w marcu 1863 r. ogosi patent, którym

przyznawa Holsztynowi zupen niezaleno prawodawcz,

osobne ministeryura skarbu i osobne wojsko, które miao
stanowi cz zwizkowej armii niemieckiej. Zdawaoby si

,

e Niemcy miay si czem zaspokoi i ucieszy! Bynajmniej:

teraz dopiero wybuchy najgwatowniejsze skargi i protesty.

O co? dlaczego? Dlatego, e nie o Holsztyn i jego prawa

chodzio, ale o oderwanie i zagrabienie Szlezwigu, a na po-
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cztek, bezporednio, o poddanie go pod dozór i ingerency

Niemiec. Wiede, Berlin, Frankfurt, protestoway energicznie

i groziy zajciem Holsztynu przez wojska zwizkowe. Wtedy
Anglia zmienia ton , spostrzega si e posza za daleko,

a powstanie polskie uspokoio j co do przymierza Francyi

z Rosy. Wic teraz noty, przypominajce dworom niemiec-

kim, e Szlezwig nie naley do Rzeszy i e Bund nie ma
prawa miesza si w jego sprawy. Na to odpowied, e
gdyby miao przyj do interwencyi w Holsztynie, to ona nie

pocignie za sob wkroczenia do Szlezwigii. Bismarck owiad-

czy, e gdyby z tycb zawika miaa wynikn wojna, to

odpowiedzialno spadaby na Dani
,
jako na stron zacze-

piajc! Lord Palmerston odpar na to, w Izbie gmin, w lipcu

18H3 r., e „ktoby chcia zaczepi Dani, ten nie z ni je-

dn bdzie mia do wabzenia".

Niebawem, w sierpniu, wystpio wyranie i ostro prze-

ciwiestwo midzy Austry a Prusami. Austrya spowodowaa

zjazd ksit w Frankfurcie, Prusy go udarenmiy. Mogo
si zdawa, e to sprowadzi oddalenie, moe zerwanie. Stao

si przeciwnie. Austrya, chcc zachowa wpyw i sympaty

w Niemczech, musiaa wspózawodniczy z Prusami w obja-

wach niemieckiego patryotyzmu, i wbrew swojej tradycyi,

wbrew ostrzegajcemu instynitowi, musiaa brn dalej na

tej drodze niemieckich zamachów na Danie.

Bund mia przystpi do uchwalenia egzekucyi woj-

sliowej w Holsztynie. Wtedy gabinet angielski zwróci si

do francuskiego z zapytaniem, czy nie czas wystpi wspól-

nie i stanowczo. Odpowied bya chodna. Po wieem do-

wiadczeniu wspólnej interwencyi w sprawie polskiej, rzd
francuski nie kwapi si do powtórnego bezskutecznego wy-

stpienia i upokorzenia.

„Ale ord Russell pragn utrzyma zgod z Francy
co do ksistw, a by rozdraniony dumn odpowiedzi ks.

Gorczakowa; umyli wic w ostatnich dniach wrzenia ogo-

szenie Cara jako pozbawionego praw do Polski i myl t za-

komunikowa gabinetom w Tuileryai-h i w Wiedniu. Chwila

bya nader stanowcz: Francya godzia si z zamiarem an-
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gielskiego ministra, a Austiya przyjmowaa go pod warun-

kiem otrzymania zapewnienia czynu w razie zaczepki ze strony

Rosyi. Gdyby bya wówczas Anglia zado uczynia da-
niom wiedeskiego gabinetu, innem zupenie byoby pooe-

nie, a zbawienie Danii byoby zapewnione; ale lord John

Russell odmówi wszelkich gwarancyj, i przer/.nci nieodwo-

alnie Austry w niemieckie zawikania. Pozostawa jeszcze

do postawienia krok polityczny skromny , ale rozsdny

i zdrowy: uzna Rosy za odpad od praw do Polski, da
Francyi satysfakcy i utrzyma wobec Niemiec powag zgo-

dnoci obydwóch zachodnici monarchij, coby byo wybitn

i wymown manifestacy. Myla o tem lord John Russell,

W} sia ju odpowiedni deklaracy do Petersburga, lecz na-

gle j cof , wpadajc w sida, zastawione na niego od da-

wna przez Bismarcka".

„Przez cae lato 1863 r. posugiwa si Bismarck w ga-

binecie Saiut-James dusko-niemie kim sporem jedynie w tym

celu, by by pomocnym ks. Gorczakowowi w sporach o l'ol-

sk. Twardy i niewzruszony w sprawach polskich, nie tajc

zupenej swojej solidarnoci z Rosy, okazywa si pruski

minister o tyle atwiejszym i zgodniejszym co do ksistw,

a nawet drania go szlezwicko-holsztyuska agitacya. We
wrzeniu dopiero zacz ostrzej wystpów, przeciw Danii,

a to po zjedzie ksit w Frankfurcie, gdy zbliaa si

chwila wykonania uchway Bundestagu, gdy ostatnia odpo-

wied ks. Gorczakowa zamkna drog dalszym krokom

o Pclsk. Wiadomo o projekcie lorda Russell, dotyczcym

praw Cara, ywo poruszya Bismarcka; gosi casus belli,

twierdzi, e król duski mógby take zosta pozbawionym

praw do ksistw, skoro i on nie speni warunków londy-

skiego traktatu, a tym sposobem zdoa zachwia zamiarami

pierwszego sekretarza stanu. Nagle zacz si nieco rozja-

nia nadbatycki horyzont. Wprawdzie sejm Rzeszy postano-

wi (1 padziernika) przystpi do wykonania swej uchway,

ale zachodzia zwoka, wielce Niemcy dranica. Oto Bis-

marck dal pozna lordowi Russell moliwo ukadów i uo-

y z ambasadorem Buchananem, e „jeeli Dania zapewni
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ksistwom kontrol prawodawstwa i wydatków, jeeli si

zgodzi na porednictwo W. Brytanii co do uoenia kwestyi

midzynarodowej, to Prusy zapobiegn wykonaniu uchwalo-

nej egzekucyi wojskowej".

„Lecz naraz, 9 listopada, Bismarck ju si nie sprzeci-

wia wykonaniu uchwal zwizkowych w Holsztynie. Z dru-

giej jednoczenie strony otrzymuje rzd angielski wiadomo'
e ministrowi austryackiemu w Frankfurcie polecono post-

powa zgodnie z koleg pruskim. Wtedy owiadczy lord

John Russell, e „rzd Jej Królewskiej Moci nie moe jak

tylko pozostawi Niemcom cala odpowiedzialno za narae-

nie Europy na powszechn wojn".

„Tak wic, po calomiesicznem udzeniu gabinetu Saint-

James, po uzyskaniu ostatecznych ustpstw ze strony Danii,

zmienia Bismarck postaw i przyspiesza wykonanie uchwa!

Bo te lord John Russel odwoa pewnego kuryera z drogi

do Petersburga i przesa 20 padziernika sawn depesz

do lorda Napier z owiadczeniem, e „rzd Jej Królewskiej

Moci z zadowoleniem odbiera zapewnienie cesarza Rosyi

o askawych jego zamiarach dla Polski i o zgodnem jego

usposobieniu wobec zagranicznych mocarstw".

Odtd wypadki id przypieszonym pdem, a sam los

suy polityce pruskiej Umiera król duski, Fryderyk VII.

W wili mierci podpisa konstytucy, zapewniajc zupen
autonomi Holsztynu; uchwalia j Izba duska, approboway

l)rzed uchwaleniem wszystkie pastwa, nawet Prusy. Nowy
król, Chrystan IX, musia oczywicie przyj j i dotrzyma.

Ale nazajutrz po mierci starego króla pokazao si, e ta

konstytucya jest grona i nie do przyjcia dla Niemiec.

Owiadczay to Prusy i Austrya, a Bund ogasza ks. Augu-

steuburga prawym dziedzicem Holsztynu i Szlezwigu; nie

tego ksicia wprawdzie, który w r. 1852 zrzek si swoich

praw za pienidze i pod sowem honoru w imieniu wasnem
i nastpców, ale jego syna. Nie uznaway wprawdzie jego

mniemanych praw Prusy i Austrya, ale byy tak „pod na-

ciskiem opinii niemieckiej'', e niby nie miay siy jej poskro-

mi i nie widziay innego sposobu zabezpieczenia ksistw od
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anarchii, jak zezwolenie na zajcie ich przez wojska zwiz-

kowe! Obu ksistw — Szlezwigu take; bdzie to nawet z ko-

rzyci dla Danii, bo bdzie faktycznem, cho cicheni; przy-

znaniem jej praw do Szlezwigii! Gabinet angielski nie moe
wprawdzie poj tego rozumowania, ale je przyjmuje, a ro-

syjski podziwia i sawi umiarkowanie Prus.

Ten opór przeciw konstytucyi, nadanej Holsztynowi,

mia gbszy i zrozumiay powód. Konstytucya warowaa
zarazem autonomi Holsztynu i przynaleno Szlezwigu do

Danii, a chodzio o to, by oba ksistwa wanie z sob
zczy i oba Danii zabra. Anglia ofiaruje swoje pore-

dnictwo, ale odrzuciy je Niemcy, a wtedy Anglia radzi Da-

nii, eby wycofaa swoje wojska z Holsztynu! Nieszczliwa

Dania robi to, ustpuje, bo zawsze myli, e t powolnoci
wyjedna sobie pomoc przeciw najedcy. Duskie wojska

wychodz, wchodz nie zwizkowe niemieckie, ale pruskie

i austryackie. Wtedy ultimatum pruskie do Danii: albo ona

odwoa konstytucy z listopada 1863 r., albo wojna. Dania

przypomina wielokrotne obietnice Anglii, e w razie zaczepki

nie sama bdzie waczya, ale w odpowiedzi odbiera nalega-

nie, eby ow konstytucy cofna! Bismarck podaje jej

nowy rodek wyjcia! Wojska pruskie i austryackie zajm
Szlezwig i wezm go w zastaw ; bdzie to zarazem odsuni-

ciem mniemanych praw ks. Augustenburga i zabezpieczeniem

Danii, bo ten zastaw oczywicie bdzie jej zwróconym. Nowe
zabiegi angielskie, starania o zwoanie konferencyi, o prze-

duenie terminu owego ultimatum. Dania znowu gotowa

ustpi, odwoa ow konstytucy , da tylko czasu do zwo-

ania swego sejmu. Wszystko na darmo. Prusy i Austrya

owiadczyy Bundoioi we Franlifurcie, e bior spraw w swoje

rce: ich wojska wkroczyy do Szlezwigu, zwizkowe wy-

niosy si — zacza si wojna.

„Jeden z dziwnych a najsmutniejszych obrazów wspó-
czesnej hstoryi przedstawiaa Europa w lutym 1864 r. Dwa
wielkie mocarstwa, jednoczenie podniecane i zakrzyczane

przez lig ksit oraz ludów niemieckich, uderzay na pa-
stwo sabe, ale stare i nie bez chway, którego istnienie i ca-
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o uznane byy przez wszystkie gabinety jako konieczne

dla równowagi wiata — uderzay pod bahym powodem, o któ

rym sam szef koalicyi wyrazi si, e jest „niesprawiedli-

wym, lekkomylnym, niszczcym i rewolucyjnym". Rozpo-

czy wydarciem królowi Chrystyanowi jednej prowincyi zwiz-

kowej, by Zwizek potwierdzi wadz królewsk; potem za
pozornie pokojowo objy drug uie/.wizkow „jako zada-

tek", a wreszcie sigay po trzeci, by posi „zadatek za-

datku". Niemniej jednak twierdziy te dwa rzdy, i sza-

nuj midzynarodowe zobowizania i nie zaczepiaj caoci
monarchii skandynawskiej ! Obydwa te mocarstwa podjy si

tego dziea „sprawiedliwoci" dla ukarania króla duskiego

za nieposuszestwo Bwufowi, a rozpoczynay samo dzieo

owiadczeniem temu Bundoiri wasnego nieposuszestwa

;

dziaay jako „penomocnicy Niemiec", a cae Niemcy pro-

testoway przecinko przywaszczeniu sobie przez nicli man-

datu! A Europa patrzaa na te potworne czyny i nie prze-

szkadzaa im — ta sama Europa, której nie brako licznych

i dobrze zorganizowanych armij w tym roku paskim 1864,

i której silne rzdy, pene inicyatywy, chtnie si ogaszay

za opatrznociowych obroców sabych i mcicieli ucinio-

nyci".

Dania si broni, ale jeden sabszy nie moe si obro-

ni dwom mocniejszym. K\'ok za krokiem posuwaj si woj-

ska pruskie i austryackie, zdobywaj Danewirk, Diippel,

wchodz do Jutlandyi, a nie przeszkadza im, nie wstrzymuje

ich nikt. Anglia wprawdzie zbiera nareszcie w kwietniu kon-

ferency w Londynie i osiga zawieszenie broni; ale gdy

wystpia z daniem oddzielenia S^-lezwigu i Holsztynu, dwa

mocarstwa niemieckie zrywaj konferency. Wojna toczy si

dalej, bez moliwoci zwycistwa. Opuszczona przez wszyst-

kich, pobita, Dania poddaje si i podpisuje w Wiedniu

(w lipcu 1864 r.) punkta przedugodne pokoju, zrzeczenie si

Holsztynu i Szlezwigu.

Dania jedna wysza z tej sprawy z honorem. Wszystko

inne jest brzydkie, tragiczne, ale to tragedya podoci. Po-

de s Prusy w swoich oszustwach i kamstwach; Anglia
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potrzebowaaby tylko pogrozi, a bez wydania wojny moga
wstrzyma Prusy i ocali Dani, a pogrozi nie ma odwagi,

nie ma roztropnoci, nie ma poszanowania siebie samej. Anglia

jest w tej spr.iwie tak maoduszna i tak krótkowidzca, e
teu wielki naród, to wielkie pastwo, kae si w tym razie

uwaa za co maego, niskiego. Prusy byy niegodziwe,

Anglia bva niegodna. Austrya czuje e robi gupstwo, a nie

ma odwagi go nie robi - ta pierwsza poczua na sobie

skutki tego, co robia w Danii, co zanieciaa zrobi w Polsce.

W chwili, kiedy si ta sprawa koczya, Dania moga przy-

najmniej powiedzie: Tont e.-^t perdu,fors llionneur. Wszyscy

inni, Anglia przed innymi, musieli powiedzie: i^ie/* 7iest gagne,

cho honor nadwerony. Prusy jedne mogy powiedzie:

Tou est gcujiie ~ fors /'Jionnenr.

Nie moemy w tem streszczeniu wydoljy z ta naj-

dramatyczniejszyeh chwil sprawy, najwietniejszych ustpów
ksiki. Znowu, jak prz}^ sprawie polskiej, polityka wszyst-

kich pastw i ich psychologia, ich pomyki i powody pomy-

ek. Postawa Francyi, obojtna i hienia, wytómaczona, po-

niekd usprawiedliwiona, a jednak osdzona surowo. Gdyby

Francya bya chciaa wzi do serca i w rk spraw Danii,

byaby przez to pomoga i Polsce, której szczerze pomódz

chciaa, i sobie samej. Austrya, wbrew zdrowemu instynktowi,

wbrew interesowi i chci dajca si wcign w spraw,

z której dobrze wyj nie moga. Auglia, krótkowidzca, a-

twowierna, doprowadzona do niepowodze i upokorze, do

zamania obietnic i przyrzecze zoonych Danii, do oczywi-

stych szkód dla siebie, przez to tylko, e wzgldem rozstrzy-

gajcym, regulatorem jej polityki, bya zazdro przeciw

Francyi. Osobna, a ze wszystkich nie najwietniejsza, ale naj-

dowcipniejsza, naj zoliwsza, najbardziej ironiczna charakte-

rystyka, powicona jest Zwizkowi niemieckiemu i jego

politykom, a w szczególnoci bar. Beustowi. Nad tem wszyst-

kiera dopiero unosi si pruska hipokryzya i pruska perfidya,

pokorna i zgita we czworo do chwili kiedy moe si wy-

prostowa i wyst[»i otwarcie, zuchwale, bezczelnie, wypro-

wadzajca w pole i Angli i Austry i Zwizek niemiecki,
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obejmujca Szlezwig-, eby ratowa Dani od rozbioru, a za-

bierajca go dla siebie; przypomnienie rozbiorów Polski, za-

powied nowych zdrad i nowych rozbojów. Na ruinach sta-

rej Europy staje Bismarck i mówi: „Mój duch wiat stwo-

rzy! i ja ziemi panem".

Istotnie jego duch stworzy! ten wiat, który widzimy,

który dzi jest. W ostatnim rozdziale dziea Klaczki opisana

jest wspaniale podstawa tego wiata, któr jest „moralna
anarchia w Euro|)ie". Nauka za, jak podaje przebieg

i koniec tych dwóch spraw, zawarta jest w depeszy posa
angielskiego w Berlinie do lorda Johna Russell z listopada

r. 1863: „To, co si dzieje w Polsce, natchno Niemcy pe-

wnem przekonaniem, e nikt im nie bdzie si naprawd
sprzeciwia! w ograbieniu Danii". Tak! Gdyby Anglia i Fran-

cya zamiast si podejrzywa wzajemnie i dzieli, byy
chciay zjednoczy si, ile dobrego mogyby byy sprawi,

ile zego odwróci nad Wis i nad Eider".

Ile jeszcze nad Dunajem! ile nad Renem i nad Se-

kwan! — dodamy iid siebie, skoro Klaczko, piszc w r. 1865,

tych nastpstw jeszcze wymieni nie móg.
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Listy do ksidza Komiana. Pod-biliotekarz przy Ciele Prawodawczem.
Zjazd Sowiaski w Moskwie w roku 1867. Congres de Moscou. Nowe

przyjani.

Powodzenie dziea byo wielliie — autora zawsze ze.

W lutym r, 1866 Jaouszliiewicz poleca onie, eby przez

Henryka Wodzickitgo wybadaa, czy Klaczko nie mógby
dosta katedry Literatury polskiej w Krakowie lub we Lwo-

wie; w innym licie natrac, e moe si uda otrzyma dla

niego katedr Literatur sowiaskich w College de France po

Aleksandrze Chodce; ale Chodko yje, a w Krakowie i we
Lwowie katedry obsadzone. Sam Klaczko wspomina o tych

staraniach w licie do X. Komiana, pisanym w jak rod
r. 1866.

Tych listów nie widzielimy od dziesiciu lat, od chrztu

Klaczki. Dlaczego korespondencya, dawniej tak ciga i staa,

przerwaa si na tak dngo? Na to pytanie nie moemy
odpowiedzie z jak tak, choby przyblion, pewnoci.
Klaczko by w swoich korespondencyach bardzo nierówny

:

przez pewien czas pisywa do tego samego czsto i dugo, po-

lem przerywa na dugo, i znowu nieraz po latach podejmowa
korespondency. Tak mogo by i z X. Komianem. By
moe take, e listy byy, a zaginy. Podczas Kulturkampfu
i powtarzajcych si bez ustanku rewizyj, X. Komian zni-

szczy wiele swoich papierów, mogy midzy temi by i listy

Klaczki.

Jakkolwiek bd, stosunek si nie zmieni. Na rok przed

swoj mierci jeszcze by X. Komian w Paryu i tam spo-
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tyka si z Klaczk cigle, serdecznie jak dawniej ; wybrali

si nawet razem do Montmorency, odwiedzi groby wielu

wspólnie kochanych na tanitejszym cmentarzu. O wzajemnych

uczuciach wiadczy wyranie nastpujcy list:

„Mój dobry i drogi Ojcze Janie! Dzikuj Ci z caej

gorcej duszy za Twój list tak czuy, tak pobaajcy i ser-

deczny! Odebraem go w chwili, w której by dla mnie po-

ciech i pokrzepieniem. Nie wtpiem nigdy o Twera sercu,

o Twej przyjani; ale z radoci niewymown widziaem

tego dowód czarno na biaem, jak mówi. Jeszcze raz dziki

Ci niech bd, mój drogi przyjacielu — o modlitw prosz,

bo mi bardzo potrzebna. A nie zapominaj o 25 kwietnia;

dzie to uroczysty i wity dla mnie. Czy pamitasz lat temu

dziesi w Brukselli?., ."

„Serce mi si cisno na Twe sowa o znieniu du-

cha w Ksistwie; i tu w okoo mnie wszdzie straszny upa

dek, a biedna Utwa i Ru!! Acli Pan Bóg nas ciko do-

wiadcza, a olbrzymie nawet klski nie mog nas wyej na-

stroi, i owszem. Quia Domine, immimiti sumus phis quam
omnes gentes, sumusue humiles in tiniversa terra liodie prop-

ter peccata nostra. Et non est in tempore hoc princeps, et

dux et jjropheta . . . Czytaem to temi dniami w Ksidze Da-

niela, a sowa wryy si paacem elazem w rozszarpane

serce".

„Chciabym Ci teraz o sobie da kilka szczegóów

o chwili obecnej — bo siga w przeszo nie warto. Poo-

enie moje bardzo smutne. Sukcesa literackie nie daj nie-

stety chleba, a od dwóch lat straciem wszystkie dawne re-

sursa. yj tylko z Revue des Deux Mondes, co poprostu

tylko znaczy, e yj z dugów i nie widz koca biedy".

„Hr. Walewski stara si dla mnie o jakie miejsce, ale

bez skutku",

„W SiecWu albo w Opinion znalazbym moe umiesz-

czenie, ale domylisz si, e o tem ani wiedzie nie chc.

Pomylaem o Galicyi i zapytaem si tam, czy by nie mogli

mi wyrobi jakiej katedry w Krakowie lub we Lwowie, Od-
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pisali mi, e nie radz i e nie powinienem rzuca la posi-

tion eminente, któr mara w Paryu . . . Có na to odpowie-

dzie? Czjby Ty, mój drogi, nie móg tam przemówi i zba-

da stan rzeczy? Smutno to bardzo w 40-ym roku ycia, po

tylu trudach, bólach, a nawet jak to mówi sukcesach, nie

by pewnym dnia jutrzejszego. Zycie tu niesychanie dro-

gie, a ja nadto rachowa si z groszem nigdy nie umiaem".

„Radbym opuci Pary, do którego mnie nic nie wi^e,

w którym wszystko mi jest wstrtnem. Zdaje mi si, e
zatrudnienie profesorskie. jeszczeby mnie jako oywio i pod-

nioso. Tu p. Durny chciaby mi da Katedr Sowiask —
ale trzebaby czeka zejcia Aleksandra Chodki

;
perspektywa

nie chrzeeiauska, a przytem do odlega. Zreszt, powta-

rzam, radbym si wyrwa z Parya. Do prac literackich czy

politycznych brak mi wtku, natchnienia, nadziei; a prd
umysów jest tak przeciwny przekonaniom i widzeniom moim,

e z prawdziwym wstrtem zawsze bior pióro do rki. Zy-

cie przytem gorczkowe, rozbite, nie dozwala mi si skupi,

co na wiksze rozmiary przedsiwzi, nie dozwala mi na-

wet i za postpem nauki — coraz bardziej si cofam, nawet

w naukowem wyksztaceniu — a ycie ju ku schykowi si
zblia" . .

.

„Daruj, e Ci zaprztam temi rzeczami, ale korau si
zwierza i od kogó da rady?"

„Zauwaae moe, em próbowa pisa do Dziennika

Poznaskiego. Próba si nie udaa; znajdowali, em para-

doksalny, e obraam wszystkie uczucia i instynkta naro-

dowe, wic zerwaem. Nie auj tego, bo coraz bardziej si
przekonywam o potrzebie jasnych pozycyj i wyranych pro-

gramów, i e nic zgubniejszego nad to zacieranie wszelkich

zasad pod zudn nazw braterskiej zgody. Ofiar takich

kompromisów jest zawsze stronnictwo umiarkowane i kraj.

Nie czas jeszcze wida na sowo prawdy — wic lepiej mil-

cze, nie wchodzi w zgubne komplanacye. ciskam Ci z ca-

ej duszy

roda. ' Julian".
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W pooeniu Klaczki przecie jedna zmiana korzystna:

dosta owo obiecywane miejsce bibliotekarza przy Ciele Pra-

wodawczem *). Skromne byo, a nudne i mczce jako zaj-

cie. Czynnoci w Bibliotece zapewne nie wielkie, ale obo-

wizek uciliwy ukadania i redagowania dla Monitora za-

pisków stenograficznych z rozpraw Izby. Rozumu i talentu

Klaczki szkoda doprawdy na tak mechaniczn robot. Wspo-

mina j jednak z pewnym dobrym humorem i opowiada,

jak Thiers, kiedy robi rewizy swoici mów, dopisywa po

kadym ustpie: „Oklaski!"

P. Henryk Welsciinger, czonek Akademii, w piknej

pracy o Klaczce, któr cz}'ta na dwóch posiedzeniach, a po-

tem ogosi, tak wspomina o jego nominacyi:

„Poznaem go w r. 1867, w pocztkach mojego zawodu.

Za wpywem prezydenta Ciaa Prawodawczego, p. Schnei-

dera, zosta pod-bibliotekarzem, pod dyrekcy p. Mitlera. Na-

leao mu si raczej jakie miejsce, odpowiednie jego zdol-

nociom, w ministerstwie spraw zagranicznych naprzykad,

gdzie minister rozumny móg by korzysta z jego bystroci

i wiedzy, Ale on nie lubi prosi, a umia przestawa na

maem".
Dodaje dalej ten sam pisarz, i wiadek, e niektórzy

czonkowie Ciaa Prawodawczego, z wasnego popdu radzili

hr Daru, ministrowi spraw zagranicznych, eby powoa do

suby autora Studyów dyplomatycznych. Ale minister wy-

mówi si pod pozorem, e Klaczko jest cudzoziemcem. Jak

eby nie by móg wyrobi mu wielkiej naturalizacyi

!

^) »Corps Lógislatif. Pr^sidence.

Paris e 8 Juillet 1866.

Par arrete de S. Exc. Mr. le Pr^sideot du Corps Le-

gislatif en dat du 1 Juillet couraut, et ayant sod effet

a partir du meme jonr, Mr. Klaczko (Julian), a et^

nomra^ Sous-Bibliothdcaire au Corps Legislatif aux ap-

pointements de Q,aatre mille francs (4000) par an

Le ecretaire G^ti^ral

Yahtte".

St. Tarnowski : Julian Klaczko. .
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Takiem wzgldnem zapewnieniem swego bytu cieszy

si Klaczko w licie do X. Komiana:

Dnia 10 marca 1887 r.

„Rok ten troch lepiej i uczciwiej przeyem; byy
wprawdzie i czste i wielkie i dugie upadki, ale ch ku

lepszemu jednak przetrwaa; przy pomocy Boej i przy pró-

bach zahartuj si z czasem do ycia lepszego, czystszego.

Módl si za mnie w tej iutencyi— ja o Tobie nigdy nie za-

pomn, mój drogi Janie".

„A teraz do interesu. Dziki Ci za pami, starania,

zachody - ale od czasu, gdym do Ciebie pisa, zasza ze mn
zmiana. Dziki hr. Walewskiemu, dano mi miejsce pod-bi-

bliotekarza przy Corps Legislatif. Miejsce nie ze, patne

4000 franków rocznie, o ile o rzeczach ludzkich i francuskich

mówi wolno, dosy pewne. W takim razie, przy niepewno-

ci zwaszcza stosunków galicyjskich i austryackich w ogóle,

warto robi starania! Powiesz, e mógbym odda jakie

usugi modziey naszej, e przedewszystkiem trzeba y
w kraju i dla kraju. jSie przecz. Ale z drugiej strony tyle

wycierpiaem przez dwa lata w dolegliwociach i troskach

o chleb powszedni, e nie mam odwagi puszcza si znowu

na niepewne".

„O tem, abym zastpi Aleksandra Chodk, niema ani

mowy. On wcale nie myli o usuniciu si, a niemasz tu

zwyczaju, aby kogo dymisyonowano. Zreszt wyznam szcze-

rze, e pozycya wcale mnie nie kusi. Trudnoby mi byo nad-

zwyczaj przemawia z katedry po francusku w sposób nie

szczypicy uszu francuskich ~ a nie mam za sob sawy
Adama, która kazaa przebaczy usterkom pronuncyacyi.

A zreszt sam przedmiot draliwy, prawie ju wyczerpany.

wiat ten sowiaski, pod wzgldem tego, co dokona w sfe-

rze ducha, tak prdko si przebiega! Nie daje on dostate-

cznego wtku do uniwersyteckiego wykadu przez lata"...

„Ja z obecnego miejsca jestem zupenie zadowolony.

Skromne, ciche, nie wyzywajce ani sumienia mego, ani mi-

oci wasnej. Jedna za strona, e absorbuje prawie cay
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czas mj (od 10 ej do 6 ej) i odbiera mi sposobno do zajcia

si jak wiksz prac. Ale mniejsza o to. Przedewszyst-

kiem y trzeba i nie by ciarem dla innych. Przeszedem
pod tym wzgldem bardzo bolesne dowiadczenie — wanie
w czasie, gdy rzekomo miaem literackie sukcesa, biedziem

si codzie o prosty obiad lub o par butów — i to trwao
dwa lata! Zrozumiesz, drogi m6j Janie, e po takiej próbie

rad czowiek, e znalaz schronienie choby w upinie orze-

cha, jak mówi Hamlet".

Dnia 1 maja 1806 r. ukaza si w I\evue des Deux
X!ondes artyku o kryzys niemieckiej i o zatargach prusko-

austryackich: La Crise en AUemagne, le Conjiit anstro-prus-

sie, et M. de Bismarck. Do wojny ju tak blisko. Bismarck

ju poczyni wszystkie przygotowania do Sadowy, jest go-

tów; ale Klac/.ko, cho przewiduje starcie nieuniknione i bli-

skie, nie wie e ono ju tak bliskie, a zwaszcza nie prze-

czuwa jego koca. Jest tylko zaniepokojony konweucy Prus

z Austr>, zawart w Gastein, czuje, e pod ni kryje si
jaka zdrada; zaniepokojony, chciaby zwaszcza zaniepokoi

Francy. Gotuj si wypadki, które mog wstrzsn, moe
zmieni ca równowag Europy, a Francya oczel^uje ich

spokojnie, biernie? Ona, która, wystpujc czynnie, mogaby
tym sprawom nada swój kierunek, zaj stanowisko roz-

strzygajce, i moe Austryi, moe Europie, nada podstawy

równowagi prawdziwej i trwaej, ona trzyma si w jakiej

„neutralnoci raz weselszej, raz smutniejszej, ale zawsze dzi-

wnej, trudnej do pojcia". Klaczko domyla si, trafnie, e
Napoleon III czeka na osabienie obu stron wojujcych, eby
wystpi jako rozjemca, i twórca nowego stanu rzeczy; ale

obawia si, e to gra niebezpieczna. Cay artyku zdaje si

mie ten cel, eby Francy , eby opini w niej otrz z tego

sennego, biernego oczekiwania. Losy Europy zale od po-

stawy, jak teraz zajmie Francya. To jest jego myl, i su-

szna, trafna. W jednem jednak myli si, w przewidywaniu

koca. Porównywa Niemców do Hamleta, który dugo nie

moe zdoby si na czyn, ale gdy si raz do czynu zerwa,

idzie na lepo, rbie wszystko do koa siebie, a wreszcie

4*



52 JULIAN KLACZKO.

wyczerpany sam ginie, a dziedzictwo po nim bierze pónocny

Fortiubras. Wojna w Niemczech moe si skoczy osabie-

niem obu walczcych, a z niego skorzysta, panowanie po

nich obejmie pónocny ssiad z krainy lodów, którego Szek-

spir nazywa silnym w ramieniu (fort in brasj. Nie tak

mia si skoczy spór midzy Prusami i Austry!

Wybuchn wreszcie, prdzej ni przypuszczano, a sko-

czy si tak prdko, tak smutno, jak w caej Europie nie

przypuszcza nikt.

Pooenie europejskiego wiata zmienione, jego równo-

waga zniszczona: przewaga Prus nazywa si zrazu Zwiz-
kiem Pónocno-Niemieckim. Austrya pobita, wyrzucona z Nie-

miec, zaczyna zwraca na siebie uwag i yczliwo tych,

co przed rokiem niebacznie o niej zapomnieli, a sama szuka

dla siebie nowych si, nowego rodka cikoci, w zgodzie

z Wgrami, w nowej konstytucyi. Ta nowa konstytucya

sprowadza jej stanowczy, silny, dugotrway opór Czechów;

Sejm czeski odmawia wyboru posów do wiedeskiej Rady

pastwa. Zawiedzione aspiracye i nadzieje federacyjne su
w Czechach do wzrostu panslawistycznych sympatyj i d-
noci. Nastraszy Austry, Niemcom i Wgrom pogrozi

swoj si, to jest cel, a rodkiem jest uczestnictwo w Etno-

graficznej wystawie i w Kongresie naukowym, jakie si od-

bywaj w Moskwie w maju r. 1867.

Spiesz na ten kongres Kroaci, Serbowie, Czesi zwaszcza,

spiesz wszyscy Sowianie z pod panowania austryackiego,

z wyjtkiem naturalnie Polaków.

Fakt jest znaczcy, wany: dotd jest to symptom do-

piero, ale lekceway go nie naley. wiat zachodni, a prze-

dewszystkiem Austrya, powinny zda sobie spraw z tego

co on oznacza, i z nastpstw jakie mie moe w przyszoci.

Podejmuje to zadanie Klaczko i pisze Le Congres de

Moscou et la Propagand panslaviste.

„lepa i czysto tylko materyaina sia rozkada eementa

europejskiej Rei Puhlicae. Fizyologiczne warunki krwi, po-

chodzenia, plemienia, wciskaj si w zawiy organizm wyro-

biony prac wieków, i clic zastpi to, co wydaa duga cy-
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wilizacya. Zdaje si, e powracamy do stanu natury, tylko

powracamy drog, o jakiej nie marzya fautazya Jana Jakóba

Rousseau — przez uczucie wspólnoci rasy, plemienia. Histo-

rya fizyczna bierze gór nad polityczn, religijn i spoe-

czn; rozpaczliwa teorya Darwina o zagadzie maych i sa-

bych rozciga swoje prawa nawet nad porzdkiem moral-

nym chrzeciaskiego wiata. Pod jej panowaniem niema ju
miejsca dla maych pastw i ludów, z których kady jednak

ma swoj history, swoj literatur, swoj odrbn indywi-

dualno, swoj dusz; przyszo naley do wielkich jedno-

ci i do wielkich zjednocze! Co dziwniejsze, to, e ludy

same, w dobrej wierze, mniemaj znale w takich agglome-

racyach rodki i sposoby swojego przyszego rozwoju i po-

stpu, w takich wielkich jednociach spodziewaj si doko-

na wielkich rzeczy i dobrze si zasuy cywilizacyi. Jak

eby maa Judea, jak eby ten zaledwo na kuli ziemskiej

dostrzegalny punkt, kióry no-i imi Aten, nie wicej byy
zrobiy dla ludzkoci, jak monstrualne wielkoci Babylonu

i Ass.yryi! jak eby roczniki jednego maego miasta we Wo-
szech, Florencyi, Sieny, Pizy, nie wayy wicej, jak cae

Corpus Byzaiitiuorum. Moe to jest objawem i naturalnym

skutkiem demokracyi nowoczesnej, tej demokracyi bez ideau,

która rachuje tylko i wszystko do kwestyi liczb redukuje;

ale jest to zwaszcza, a przedewszystkiem w porzdku poli-

tycznym, wyraz oczywistego nowoczesnego suchego a wszech-

wadnego pozytywizmu, który przeczy i wyrzuca wszelk

ide ogóln, wszelk myl i wiadomo duchow i metafi-

zyczn, a widzi i uznaje tylko we wszystkiem „si i ma-

tery".

„Nowa era zaczyna si zjawia i uwydatnia — mówi
glosy rosyjskie. Ta era jest nasz (rosyjsk), powouje ona

do ycia cay wiat nowy, dotd zasunity w cie i czeka-

jcy swoich przeznacze: wiat grecko-sowiaski. Pokolenie

dzisiejsze ujrzy wielkie zmiany, wielkie wypadki, wielkie

przetworzenia. Na pówyspie bakaskim, pod warstw spró-

chnia ottomaskiej tyranii, podnosz si trzy grupy naro-

dowoci ywotnych i silnych, helleska, rumuska, i sowian-
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ska. Te trzy grupy, zczone wspólnoci wiary i wspólno-

ci historycznej przeszoci, zczone s z Rosy wszyst-

liienii wzami swego ycia religijnego i narodowego. Juk te

trzy grnpy raz podnios si w swojej sile, to Rosya ul^ae

si wiatu w wietle nowem. Nie bdzie ju osamotniona, nie

bdzie ciemn potg azyatyck
,
jakiej dotd nosia na so-

bie pozór; stanie si si moraln w Europie i dla Europy

konieczn. Stanie si cywilizacy grecko-sowiask, i uzu-

peni t latyno-germask, która bez niej zostaaby na za- ]

wsze niezu,ien i bezwadn, martw. Rosya powinna wy-

ty wszystliie swoje siy na t(», by w swoich poudniowych

ssiadach sprowadzi transformacy tal^, jak sprowadziy

Prusy w rodkowej Europie. Zadanie to wzniose, bo niema

w niera ani krzty egoizmu, zadanie dobroczynne, bo uzu-

peni tryumf zasady naro(lo\voci, a równowadze nowoczesnej

Europy nada podstaw siln i trwa, zadanie godne R<isyi

i jej wielkoci, bo jest ogromne, niezmierne. Rosya je speni''.

„Tak pisze w Moskiewskich Wiadomociach doskonay

wyobraziciel rosyjskiego ducha, nauczyciel i wychowawca
caych pokole w swoim narodzie, Katkow. Pis/.e o przygo-

towujcym si Zjedzie Sowian na wystaw i na Kongres

etnograficzny; wita temi sowy pielgrzymujcych do Moskwy
sowiaskich braci".

„Korespondencye tych pielgrzymów do rónych sowia-
skich dzienników tchn zapaletn, rozrzewnieniem, ale zara-

zem i niemiaoci, niezgrabimci, pokor sliromncgo mie-

szkaca jakiego prowincyonalnego miasta, wprowadzonego

raptem w wielki wiat, do którego nie przywyk. Oni s
tak przyjemnie zdziwieni uprzejmoci jakiej doznaj, wiel-

kim zaszczytem jaki na nich spada! Wyliczaj pei' longum

et Inum wszystkie tytuy ws/.ystkich Excellcncyj , wszyst-

kich jeneraów w „w i e k i m m u n d u r z e", do których mieli

szczcie si zbliy; a kiedy wychodz z audyencyi od ja

kiego ministra, s literalnie odurzeni, i bez maa powiedzie-

liby, jak Mefistofeles, e to piknie ze strony takich wielkich

panów, tak ludzko rozmawia z takimi skromnymi biedakami

Ale jeeli nie wiele okazuj susznej dumy, to tem wicej
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za to wraliwoci na mniej wzniosie (moe mniej znane i uy-
wane) przyjemnoci komfortu. Powtarzaj bez ustanku, e
przez cay czas podróy nie potrzebowali nic paci, rosyjska

gocinno wzia na siebie wszystkie koszta. Mieszkanie

wyznaczono iiu w najwspanialszych hotelach; wina szampa-
skiego, prawdziwego szampaskiego, mieli ile kto

chcia; ws/.yscy jechali w wagonach pierwszej klasv".

Po manifecie Katkowa, po tern nieco ironicznem stre-

szczeniu wrae sowiaskich goci, nastpuje dopiero odpo-

wied na obud jednych, na naiwn atwowierno drugich.

„Znana jest bajka o zwierztai-h, zaproszonych na uczt

do lwa. Wybray si w drog z radori, ale im bliej byo
do jaskini Jego Lwiej Moci, tein wicej widziay po drodze

koci po zagryzi(»nych i poartych. Niektóre si przeraziy

i zawróciy z drogi".

„Jedziecie do Moskwy — mówiy dzienniki polskie Cze-

chom, Serbom, Kroatom — jedziecie tam zoy hod jedy-

nemu niepodlegemu sowiaskiemu pastwu, a zdolnemu jak

mniemacie zjednoczy was i zabezpieczy wasz narodowy

byt i rozwój? Patrzcie na ten byt, na ten rozwój, jaki to

pastwo zabezpieczyo narodowi staremu, sawnemu, a od

stu lat przez to pastwo rzdzonemu. Dbacie o swoj naro-

dowo, o swój j/-yl<, o .^woje tradycye i prawa? Zaj)ytaj-

cie, co Rosya zrobia z jzykiem, z tradycy, z obyczajami,

z prawami Polski? Zl»ieracie z piknym szlachetnym piety-

zmem pomniki waszych literatur, za)ytki waszej przeszoci?

Zapytajcie, co si stao z Bibliotek Zauskich i Kr/.emie-

nieck, ze zbiorami rodzin prywatnych, z klejnotami koron-

nenii? Jestecie przywizani do swoich kapanów, kochacie

swoje ony i dzieci, dbacie o swoje mienie? Popatrzcie na

biskupów wywiezionych, na ksiy wieszanych na szubienni-

cach, na nasze (>ny i dzieci pdzone tysicami jak trzody

bydlt w podbiegunowe strony! Patrzcie na na-ze majtki

zrabowane i zabrane. Zliczcie wzdu waszej drogi piset szu-

biennic, wzniesionych przez Archanioa Murawiewa, przez

Berga, przez Maniukiiia. Zliczcie wsie z ziemi zrównane.

Wstpcie do warszawskiej cytadeli i i kacie sobie pokaza
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wizienia naszych politycznych skazaców, t cel naprzy-

klad, w której Levittoux podpali swoje posanie i spali si

z obawy tortur. Prowadzeni kolumn wiata — wiatem su-

mienia i zmysu ludzkoci — przebrnijcie to Czerwone Morze,

to morze krwi polskiej, za którem ukazuj wam Ziemi Obie-

can. Przypatrzcie si dobrze naszemu pieku: to przez nie

droga prowad /,i do waszego Raju".

Próne, daremne przestrogi. Pojechali, i nie liczyli ani

szubiennic, ani wsi zrównanych z ziemi. Zamykali oczy na

koci polskie bielejce z obu stron wzdu ich drogi : wie-

tlana kolumna sumienia i ludzkiego uczucia nie przywie-

caa — czy nie przeszkadzaa — im w tej podróy.

Zaraz blisko granicy zatrzymali si w Czstochowy,

zwiedzali koció i skarbiec na Jasnej Górze. Zakonnik po-

kazywa i mówi do nich po acinie. „Czemu tym jzykiem" —
pytali. Po cichu, szeptem rzek do jednego z przywódców

Czechów: „Jakto wy, wy katolicy, jedziecie do Moskwy?
Tegomy si nie spodziewali". Oficerowie musieli si wda
w t rozmow — mówi korespondent. Tyme oficerom zrobili

sowiascy gocie uwag, e widocznie Polacy nie tak zra-

bowani i ogooceni jak si skar, kiedy w klasztnrze Ja-

snogórskim jest tyle bogatych aparatów, naczy kocielnych

i ex-votów. Byo oczywicie susznem, godnera, a w dodatku

szlachetnem, zwróci uwag rzdu na te bogactwa".

W Wiirszawie bankiety i toasty, w toastach uniesienie,

zachwyt, wybuchy braterskiej mioci. Czech Safafik wiad-

czy, e naród rosyjski stworzony jest przez Boga na obroc
i stróa wolnoci i narodowoci, a wszystko, co on uzna za

dobre i co chce zrobi, to si staje faktem. Rosyanin, Berg

(poeta a póniej historyl^ r. 1863) spowiada si, e szuka

prawdy na rónych drogach i po rónych stronach, nawet

powstania polskiego zrazu nie móg bezwzgldnie potpi,

by pod wpywem zachodnich opinij, dzienników i ksiek.
Ale odkd osiad w Warszawie, zniky te wahania i skru-

puy (od r. 1864 by powoany do Warszawy na urzdowego
historyografa powstania, z pensy 50i O rubli i z prawem

obecnoci przy wszystkich ledztwach w cytadelli). W Wilnie
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takie same uczty, toasty i uniesienia, w gronie ezynowniUów

i wojskowych, zwiedzanie rónych pomników „polsko-aci-

skiego ucisku" (mówi Inwalid Buski). Czeska Politik wspo-

mina o ,.klasztorze Bernardynów uniemiertelnionym przez

Mickiewicza". Jak i dlaczego, co sie w tym klasztorze dziao,

co si z nim stao od tego czasu, o tern naturalnie cicho.

Dalsza podró do Petersburga, i tu, na stacyi Ostrów, jaki

dobroduszny czowiek z naiwnem rozrzewnieniem wita braci

sowiaskich „w pierwszem na ich drodze rosyjskiem

miecie", i chciaby ich przyj podug zwyczaju chlebem

i sol, ale gdy tych jako nie przygotowano, przyj ich

szampanem.

W Petersburgu owacyj i okazaoci bez koca. Dwór
trzyma si w oficyalnem dyplomatycznem umiarkowaniu, ale

cesarz wita serdecznie „rodnych braci". Cesarzowa auje,

e wszyscy Sowianie nie pisz jednym alfabetem i jedn
ortografi; archimandryta w cerkwi P/.aaka mia kazanie na

temat jednej owczarni i jednego pasterza, a minister owiaty

Tostoj prezydowa wielki bankiet i wypowiedzia liryczny

toast na temat braterstwa Sowian i ich wielkiej przyszoci.

Toast natchniony, i wierszem, wypowiedzia poeta Tuczew.

Spokojny, wiatowy, salonowy poeta, od r. 1863 nabra

nl<:centów namitnych i nienawistnych, „Mnrawiewa nazywa
zbawc ojczyzny i archanioem, jmwodzenie mia wielkie.

Owego dnia by szczególnie natchnionym, widzia w tern

natchnieniu, jak Zachód dry ze strachu przed sowiaskim
wiatem, który wstaje i mówi: Jestem, a mój Pan yje,

jego sprawiedliwo jest potna i niebawem przekroczy gra-

nice rosyiskiego Imperyum. Ale midzy nami, o bracia, w na-

szej sowiaskiej rodzinie (co za wstyd
!)

jest jeden, co uni-

kn nienawici naszych wrogów, co dla swoich by zawsze

zdrajc i bezecnym otrem, jego, tego Judasza, cauj nasi

nieprzyjaciele". Na te sowa, na porównanie Polski z Juda-

szem, dopiero wybuch niepohamowanego entuzyazmu sowia-
skiego. Gocie, cho proz nie wierszem, odpowiadali z nie-

mniej szym zapaem. Rieger i Brauner wierz w misy Ro-

syi, nadan jej przez Opatrzno, dla szczcia ludzkoci ca-
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ej. Poeta Polith wzywa Ros3' otwarcie do oswobodzenia

Sowian poudniowych: jej honor i jej potga zarówno jej to

nakazuj".

To wszystko, to wstp dopiero : waciwa uroczysto

jest w Moskwie. Tam Wystawa etnograficzna, i Kongres naa-

liowy, i szczyt obustronnyci wzajemnych czunci. Z nauso-

wych rozpraw liongresu daoby si wycign essency w so-

wach p, Szczebalslviego, wyrzeczonych w imieniu Towarzy-

stwa Literacliiego : „Niech wasze jzylii rozwijaj si jak

chc, z osobna; ale niech kady z was zrol»i ofiar z wa-
ciwoci swego jzylja i duch i, na rzecz jednego wspólnego

jzyka wszechsowiaskiego. Jeden jzyk literacki niech si

rozlega od Adryatyku i Pragi a do Archangielska i do

Oceanu Spokojnego". Na to odpowiada Bugar, p. Bogorow,

e Sowianie pov\inni mie jedn wspóln literatur, a maj
ju potemu „gotowy rodek, gotowy jzyk — rosyjski".

Bankiety naturalnie najwspanialsze dopiero, a wród
nich wieci wielki, dany przez miasto Moskw. Toasty te
najgortsze, najbardziej natchnione. Pogrodin wspomina Pola-

ków, nieobecnych, jedynych co trzymaj si zdaleka, gdy

wszyscy synowie wspólnej ojczyzny cz si w bratnim

ucisku. „Ach gdyby mogli zapomnie o przeszoci, wyzna
swoje winy i powierzy si asce wielkodusznego cesarza!"

Szmery, wzruszenie. Aksakow wstaje i protestuje gono:
„Misy Rosyi jest braterstwo w wolnoci. Wszelki lud so-

wiaski, który si temu prawu Sf)rzeniewierza, który si od-

wraca od swoich braci, wypiera si tem samem prawa do

bytu. Musi, i powinien, zgin. Takie jest prawo niewzru-

szone sowiaskiej historyi".

Có na to ci Sowianie, w których religia, wieki hi-

storyi i cywilizacyi, wyksztaciy suniienie, zmys i poszano-

wanie prawdy i prawa? Có na to ci, co w Paryu zapo-

wiadali Polakom, e w Moskwie powiedz Rosyi prawd o jej

postpowaniu w Polsce i z Polsk?
Podniós si i g'is zabra, Rieger.

Zadanie mia trudne. Powiedzie prawd, stan po

stronie ofiary przeciw katom? To lepiej nie przyjeda do
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Moskwy: tego zrobi nie móg. Ale sumienie, prawda, ho-

nor, maj swdje prawa: musiay niepokoi Czeciów, odzy-

wa si do nich na kadym kroku tej podróy. Rieger chcia

uczyni im zado. Intency mia zapewne dobra— wykona-

nie dobrem nie byo. Jego pooenie daje si okreli zna-

nem niemie<kiem przysowiem: Wasch mir den Pelz, mach ihn

nicht nass. Wytny, a nie zmoczy, to niepodobna: i Rieger

zmoczy tro h, nie wymy nic, a .siebie... spami.

„Uznaimy — rzek — (Czesi) gono i otwarcie winy
i niesprawiedliwoci Polaków, uznaimy suszno ro-

syjskich wymaga. W przeszoci Polska oderwaa od Roisyi ga-

mao rusk i zaprowadzia Uni kocieln; w teraniejszoci

ona stoi na zawadzie zjednoczenia Sowian, a trzyma si
Zachodu. Jak dugo trwa bdzie ta nieubagana nienawi,

jak dugo jt^den naród sowiaski trzyma si )dzie po za

jednoci wszecbsowiausk, nie moe by ani zgody midzy
nami, ani powodzenia w naszej wspólnej sprawie. Jeeli

walka midzy Polsk a Rosy nie ustanie, któ nam zar-

czy, e Pnlska nie wezwie kiedy na pomoc Niemców? Z bo-

leci przewiduj, e w tej walce zginie jeden naród so-

wiaski... Ale - mówi dalej — kiedy jeden brat .skrzywdzi

drugiego, a ten skrzywdzony pokona krzywdziciela, có
wtedy jest do zrobienia? Czy gorycz, ó, nienawi, maj
trwa przez wieki? Sdz, e powinna raz nadej chwila, kiedy

odezwie si na nowo mio braterska, a wtedy bohater-zwy-

cizca mógi)y wspaniaomylnie rzec do zwycionego : „Po-

konaem ci, mam ci w mocy, jeste na mojej asce, mog
z tob zrobi co zechc, ale jestem wielkoduszny, jestem

brat i daruj ci ycie". Rieger nie da ani wiele, ani ry-

cho; wiedzia, rozumia, e serca r<:syjsliie przepenione s
suszn gorycz, na przyszo tylko wyrazi nadziej: „Chc
wierzy, e Polacy wyznaj wszystkie winy, wszystkie

krzywdy, jakie wam zadali, e oka al za grzechy

i skruch — a wtedy, jak oni uznaj wasze prawo, wy jako

dobrzy Sowianie, jako naród wspaniaomylny a czujcy si

w swojej sile, jako dobrzy synowie naszych witych Apo-

stoów, wy wypowiecie wtedy sowa przebaczenia i mioci".
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Az dotd Rieger. Odtd ju Klaczko:

„Zapewue, bya w tern pewna zasuga, nawet pewna

odwaga, w ten sposób mówi przed takiem zgromadzeniem

;

a przecie wiele w tej mowie zniewag zadanych prawdzie,

bistnryi, ludzkiemu sumieniu, jakie pieko kamstwa i obydy

chcia p. Rieger brukowa swojemi dobremi intencyami! Jak

móg wyrzuca Polsce, e ga maorusk oderw ta od pnia

rosyjskiego w czasach, kiedy Rosyi jeszcze nie byoV kiedy

sam ten zarodek póniejszego pastwa, jakiem byo Moskiew-

skie Ksistsro, zgity by pod jarzmem Mongoów? A czy

przystao synowi cywilizacyi zachodciiej, synowi katolickich

Czech, liczy Polsce za grzech wprowadzenie wschodniego

obrzdku, tego jedynego rodka, jaki jest do wprowadzenia

wydziedziczonych ludów Kocioa wschodniego na drng wol-

noci i postpu, obrony przed rozkadowym zabójczym wpy-
wem bizantynizn)U ! A có mówi d.ipiero o krzywdach i wi-

nach Polski wzgldem Rosyi w czasach bliszych? Co mó-

wi o tej sztuce i zrcznoci oratcrskiej, co pomija milcze-

niem miertelne konwulsye narodu mordowanego^ a rozczula

si i lituje nad „niezirojonemi jeszcze ranami oprawców! ' Co

mówi o tern rozumowaniu, co przewraca role, a przekrca

znaczenie zbrodni i niewinnoci? le jest uywa mowy na

to, eby swoj myl ukry; ale gor/.ej uywa mowy na to,

hj swoj myl splugawi i spodli. le jest zym uczuciom

nadawa pozór uczciwy i dobry, ale gorzej Jest uczciwemu

dobremu uczuciu dawa wyraz upadlajcy".

Pomimo wszystkiego, co powiedzia na ponienie i skrzyw-

dzenie Polski, na pogaskanie i pochwal wszystkich instyn-

któw i draliwoci rosyjskich, Rieger, dotd zawsze suchany

z zapaem, tym razem wywoa szmery i mruki zgromadzo-

nych suchaczy, i wyw(»a odpowied w ich imieniu. Odpo-

wiedzia mu ni mniej ni wicej tylko sam wielki organizator

Prnoislaskiet/o Kraju, niezatartemi goskami zapisany w jego

historyi i w jego pamici, ks. Czerkaski.

„Te nadwilaskie gubernie maj ten sam los i te same

korzyci, co reszta rosyjskiego pastwa, takie same szkoy,

takie same podatki — nawet od wódki opacaj podatek mniej-
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szy. Te fakta mo^ uspokoi sumienia panów, i sumienie

Rosyi, wobec caego wiata, i wobec jej sowiaskich braci.

Co si za tyczy praw politycznych, to Rosya sama jedna

stworzya Polsk w r. r. 1815. Pastwa polskiego nie byo:

rozprószyo swój byt po wszystkich roz>itajnych drogach ca-

ej Europy. Rosya obdarowaa Polaków wolnoci polityczn

w r. 1815; ale oni to dobrodziejstwo stracili, stracili nieod-

woalnie, w r. IHSOir. 1863. Rosya zamkna raz na zawsze

i bez regresu swoje dawne rachunki z Polsk; a jak niema

adnej na wiecie siy, zdolnej cofa wstecz prd wody w rze-

kach, tak te niema na wiecie siy, któraby moga zmieni

teraz zaprowadzony stosunek midzy Rosy a Polsk. Do-

piero gdy nadwilausde gubernie zrzekn si zupenie i do-

browolnie wszelkiej myli o bycie odrbnym, kiedy synowie

Polski wróc sami z siebie pod dach ojcowski, nie jak zu-

chwali i oporni, ale jak syn marnotrawny z Ewangelii peni

skruchy i alu za grzechy, wtedy otworzymy im ramiona

i z.irniemy najtustszego cioka na obchód tej radosnej

uczty".

Po Moskwie, na iina, Kronstadt, zwiedzenie floty ro-

syjsiiej, i na poegnanie yczenie, eliy ona wpyna na

Bosfor i zatkna sztandar rosyjski na kopule w. Zofii. — To

yczenie, to bogosawiestwo, nie przynioso flocie szczcia

pod Cuszim!
Koniec opowiadania — w ostatnim ustpie uwagi.

„Ten kongres nie by faktem kolosalnym, jak go na-

zwa urzdowy dziennik r(»syjski, ale jest symptomatem zna-

czcym, godnym uwagi znakiem czasu. Od wieku, od Ka-

tarzyny, Rosya wcigaa poudniow i zachodni Sowia-

szczyzn w swój polityczny program a pod swój wpyw,
ale teraz po raz pierwszy wywiesza ona oficyalnie ten sztan-

dar. Samodzielnie, bez wiedzy i zgody rzdu, nie dzieje si

w tem pastwie ni'*, i nie bez wiedzy i zgody rzdu we-

zwao si poddanych dwóch pastw ssiednich i zaprz3'ja-

nionych, eby si wywntrzyli ze swoiih skarg i alów na

wasne rzdy, eby prosili o poparcie i opiek, a to na pod-

stawie nowo wynalezionego prawa narodów, prawa wielkich
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agglomeraeyj szczepowych. „Rosya nie bya tak gupia — wy-

raenie urzdowego dziennika — eby tym gociom doradza

cierpliwo i umiarkowanie, przeciwnie mówia im przez usta

jeneraów i ministrów cigle o „lepszej przys/nci", bitw

pod Sadow wspominano jako dzie dla Sowian szczliwy,

ukazywano w dali odwet za Bia Gór i Kossowe Pole,

sztandar rosyjski na w. Zofii, a urzeczywistnienie „wielkiej

idei panslawistycznej", jako misy Rosyi. To wraenie jest,

1 zostao, i zostanie, i bdzie dziaao. Rosyanie utwierdzili

si w uczuciu, e ich prawa s pokrzywdzone, e inne pa-
stwa nie daj im wzi tego co im si naley, ualaj si
nad rozwiertowanem wielkiem plemieniem, które batiuszka

car zjednoczy".

„To nie jest przelotne upojenie, to nie s marzenia

marne, jak mniemaj czy mówi trzewi i rozsdni politycy.

Marzeniem bya Mazziniego Italia Un<i, marzeniem National-

Vereinu zabór S/Jezwigu, a jednak te marzenia stay si rze-

czywistoci. Ktoby za myla, e Rosya chce tylko nada
jednolity kierunek rozwojowi sowiaskiej kultury, e chce

tylko wzmocni „moralne zwizki" Sowian, temu odpowiemy,

e ciekaw byaby historya tego przymiotnika, uywanego
w naszych czasach za epitheton omans rónych brzydkich

rzeczy. Prusy dyy tylko do moralnych zdobyczy w Niem-

czech, mora nemi rodkamid Wochy do opanowania

Rzymu, a Tostoj, minister owiaty, wzmacnia tylko mo-
ralne zwizki midzy Rosy a Sowiaszczyzn".

„Rzd rosyjski miewa zawsze agentów midzy turec-

kimi i austryackimi Sowianami; odtd ju mniej bdzie potrze-

bowa tych agentów. Ma ich gotowych, miejscowych, w Kroa-

cyi, w Serbii, w Bulgaryi, w Czechach, wszdzie, i gorliwych,

i zapalonych, i usunych w dziele tpienia tego co polskie,

a obalania tego co katolickie. Wszake Czesi osiadaj bez

wahania i skrupuu na ziemiach zabranych Polakom wywie-

zionym na Sybir, przechodz na prawosawie, podaj adres

do cesarza z prob, eby polski uniwersytet w Warszawie

zamieni na sowiaski".
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„e Sowianie austryaccy dali si zapa na ten lep

i w te sida, e tak stanowczo i namitnie rzurili si na

drog, ktra ich wiedzie do samobójstwa, tego poj jest

trudno, a pyta chyba przychodzi, czy te nieszczsne nasze

czasy nie maj ju adnych si duchowych, czy ludzko
poddana jest lepym tylko mechanicznym siom, prawu przy-

cigania cia mniejszych przez wiksze, jak w wiecie fizy-

cznym? Przymioty, siy, zdolnoci, dokonane prace i zdoby-

cze Sowian austryackich, Czechów w zczególnoci, godne

s wszelkiego uszanowania i podziwienia.. . ale czy oni to

wszystko chc powici, rzuci w otcha, we wspólny grób

rosyjskiego panslawizmu? Albo czy si udz, e zdoaj
zachowa swoj indywidualno, swoj istno wasn w „pa-
stwie niebieskiem" carów?"

„Niech popatrz na Polsk, niech si ucz z jej przy-

kadu. Polska jest narodem sowiaskim nie takiej siy, jak

bratnie narody z nad Wetawy i Sawy. Jej upadek nie siga

XV ani XVII wieliu; ona przez wieki ya yciem europej-

skich narodów, uczestniczya w zwycistwach, i w klskaih,

ludzkoci dziaajcej i waczcej. Ona nie potrzebuje odgrze-

bywa przedwiecznych pargaminów i rkopisów, ma prawo

si odwoa do kart chwalebnych chrzeciaskiej europejskiej

historyi. Ona nie potrzebuje Sdu Libuszj/ i Królodworskiego

rkopisu, bo moe pokaza Kochanowskiego i Skarg, Mic-

kiewicza, Sowackiego i Bezimiennego Poet. Ta jej sil, ta

ywotno, jak równej nie wyka i nie maj rodacy panów

Riegera i Politha, sprawia jednak to tylko, e przeciga m-
czarnie jej konania w miertelnym ucisku witej Rosyi!

Kiedy taki cedr jest zwalony i zrbany, czegó mog si
spodziewa sabsze drzewiny i roliny? Maj wskazówk
i przestrog choby w samym tym sowiaskim kongresie.

Przedwstpny warunek przymierza i braterstwa, to zrzeczenie

si i powicenie wasnego jzyka na rzecz rosyjskiego. A to

pierwszy krok dopiero, pierwsze zacienienie wza moral-
nego. Có bdzie, jal^ wze stanie si wicej materyalnym,

a wielka idea rzeczywistoci"!
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„Sowianie, Czesi przedewszystkiem, odpowiedz na to,

e nowa konstytucja austryacka jest ich krzywd, ich szkod.

Prawda; maj suszno. Ale czy nie byo godniej i roztro-

pniej odwoa si do prawa, do sprawiedliwoci, do wolnoci,

do czasu wreszcie, ni pdzi do obcego pastwa - i do zguby?

Czy od Rosyi spodziewaj si tych wolnoci, których im

Austrya nie daa? Gdyby Austrya bya zwoaa do Wiednia

lub do Krakowa kongres w rodzaju tego, jaki si odby
w Moskwie, i gdyby na taki kongres byli przyszli Polacy

z Warszawy i z Wilna, ile byoby zaraz szubiennic, ile rodzin

zesanych za Ural, ile majtków zagrabionych? Panowie Rie-

ger i Palacky wrócili spokojnie i bezpiecznie do Pragi. Jak

oni mog nie widzie tej rónicy, nie zrobi w myli tego

porównania? Jak mog zwaszcza oni, Czesi, nie widzie,

e jeeli wielka idea stanie si rzeczywistoci, to nie

na dobro i korzy Czech. Niech rzuc tylko okiem na kart

geograficzn, a przekonaj si, e gdyby kiedy miao przyj
do rozbioru Austryi, to królestwo Ottokara nie przypad'jby

Rosyi, ae Prusom. Nie mieliby nawet szczcia zosta Ro-

syanami! Zamiast Habsburga, dostaliby Hohenzollerna, a ten

innym jest mistrzem w germanizowaniu sowiaskich krajów".

Std przejcie do smutnych obaw o przyszo: przy-

szo Austryi. Miaa Europa dotd jedn kwesty wscho-

dni w Turcyi; teraz moe ich mie dwie, a ta druga,

austryacka, moe si okaza i blisz i groniejsz od tam-

tej. „Nad Austrya wisz Prusy i wisi Rosya. W Niemcach

austryackich Prusy mog zawsze znale sprzymierzeców

w swoich zaborczych planach, w swojej dzy zjednoczenia

Niemiec; Rosya wywiera urok i sil przycigania na So-

wian, podlegych Austryi. Moe, prawdopodobnie nawet, nie

myli o zbrojnym napadzie, o rozbiorze; woli postpowa
zwolna i ostronie. Katarzyna zrazu nie mylaa o rozbiorze

Polski, wystarczao jej trzyma Rzeczpospolit w nierzdzie,

bezwadnoci, i zalenoci od siebie ; w rozbiory daa si

wcign przez Prusy. Rozbiór Polski za jest wielk szko
polityczn dla Rosyi i Rosyan. Z Austrya moe ona podo-

bnie poprzestawa na podkopywaniu i rozkadaniu; moe
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by w przyjani, choby nawet w przymierzu, a do czasu,

kiedy proces rozkadu byby dojrzaym. Ale podobnie talie

jak w Polsce, Rosya moe by wcignit i popchnit do

nowego rozbioru przez Prusy".

„Kiedy si widzi tak przed Austry gron moliwo,
przychodzi si zapyta, czy nie zrobiaby lepiej, gdyby si
zdobya na krok miay, niebezpieczny, ale zbawczy : gdyby

zamiast czeka, spróbowaa si obroni — wojn! Jakkolwiek

osabiona, w zym stanie, jeszcze mocarstwem jest; a za sob
miaaby interes caej Europy. Francya musiaaby za ni si

owiadczy, Anglia widziaaby swoj korzy w osabieniu

tej Rosyi, która Kaukaz ju trzyma, ku Indyom si posuwa,

a o Konstantynopolu marzy. Nawet Niemcy, te Niemcy pru-

skie, skoro innych ju teraz niema, mogyby widzie swoj
korzy w takiem pastwie, takiem prawdziwem Ost-Reich,

któreby stano pomidzy niemi a Rosy. Wyrzucona z Nie-

miec, wyrzucona z Woch, Austrya, jeeli ma zosta mocar-

stwem, musi szuka dla siebie nowych podstaw, nowego pola

i zakresu dla swojej polityki i przyszoci. Poczenie trzech

koron, polskiej, wgierskiej i czeskiej, które w wieku XV
dokonao si moc feudalnej i dynastycznej polityki, mo-

goby dokona si na mocy nowego prawa, na mocy woli

narodów, i wspólnego interesu Europy".

„Wizye, fantazye, utopie, dla których niema miejsca

w naszym wieku! Prawda: wiem to dobrze. Ale kiedy wi-

dzi czarn katastrof zawieszon nad tern, co si nazywao

Rzecz Pospolit chrzeciask , có moe zrobi pisarz su-

mienny, jak nie wskaza niebezpieczestwo, a zakoczy hi-

potez, i yczeniem powszechnego dobra. A dlaczego za
ta hipoteza jest tylko fantazy czy chimer? Dlatego, e
wiat niema ju ideau. Dlaczego takie yczenie jest tylko

pium desidermm, marnem pobonem yczeniem? Dla tego,

e wiat jest bezbony".

Klaczce zaley na tem, eby si ta broszura rozesza,

jak dowodzi nastpny list do Januszkiewicza:

St. Tarnowski: Julian Klaczko. 5
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„Wersal 14 wrzenia 1867 r.

Mój drogi Eustachy

!

„Nie wiesz moe, e ja saby: nic niebezpiecznego,

ale bóle niemae. Mam rodzaj reumatyzmu newralgicznego

w nodze, przez dni kill^a leaem w óku, teraz ju mog
siedzie w krzele, ale obwinity flanelami i kodrami, jak

stary kawaler podagrzysta. Mam do Ciebie pilny i wan}
interes, a jest on nastpujcy. Za rad Ksicia i Wyzi-
skiego, kazaem zrobi odbicie osobne mego artykuu o Zjt-

dzie Moskiewsliin, egzemplarzy 500, z których 50 rozdano

midzy dziennikarzy i dyplomatów, a 450 ley w biurze Ho-

telu Lambert. Odbicie ze stemplem kosztowao 252 fran-

ków. Gdyby mona byo tych 450 egzemplarzy si jako po-

zby, tak, eby koszta si zwróciy! Bronisaw ') propono-

wa Mickiewiczowi (Wadysawowi), ale ten tylko chcia wzi
w komis, a nie kupi, z tem samem si owiadczyli Wyzi-
skiemu w ksigarni Franka. Ale wiesz co to za kopoty

i obrachunki dugie z komisem ! Gdyby wysano do Wiednia,

Pesztu, Pragi, Berlina, a mianowicie take do Baden, Wies-

baden, Ostendy, Dieppe (gdzie teraz s Moskale w znacznej

liczbie), moeby si sprzeday. Cokolwiek bd, w tej per-

pleksyi udaj si do Ciebie. Urzd jak chcesz i choby ze

strat (t. j. za 200 lub 150 fr.) sprzedaj, jeli tylko moesz,

wszystko ryczatem. Jeli to niepodobne, traktuj z kim uznasz

za stosowne, choby ju tylko o komis. Egzemplarze wszyst-

kie zoone w Hotelu Lambert; na pierwsze twe skinienie

przyl je Tobie, a na pokaz dla tych, z którymi zechcesz

traktowa, posyam Ci std sous band jeden egzemplarz.

Przepraszam Ci , e tak spraw Ci obarczam, ale przecie

przyzwyczaie oddawna literatur w kopotach, aby do Cie-

bie koataa, woajc ratunku !"

„Có sycha o pannie Leokadyi? o klubie? Waleryan

za par godzin wyjeda do swego klasztoru, napatrzy si
tam sutan do woli; szczliwy!*'

') Zaleski.
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„Ja, jeli tylko noga pozwoli, od 21-go znowu obejm
swoje urzdowanie w Bibliotece. ciskam Ci serdecznie

Klaczko''.

Spotyka si w tym licie nazwiska, których dawniej

nie bywao w listach Klaczki. S to nowe i szczere, serde-

czne przyjani. Henryk Wyziski, profesor uniwersytetu mo-

skiewskiego, wysoko tam ceniony, po r. 1863 musia opuci
to stanowisko, osiad w Paryu i zczy si z tymi ludmi,

którzy niedawno jeszcze skadali tak zwane Biuro. Bardzo

rozumny, obdarzony bystrym zmysem politycznym, przytem

czynny i energiczny, próbowa nawet w tych stosunkach akcyi

politycznej w Paryu. Kiedy Austrya po swoich nieszczciach

potrzebowaa i szukaa jak'ego sposobu dziaania na opini

Zachodu, Wyziski, w porozumieniu z poselstwem cesarskiem

w Paryu i nie bez jego pomocy, zaoy Correspondence du

Nord-Est, organ, przeznaczony na to, by wiat zacliodni

owieca o stosunkach austryackich. Po wojnie pruskiej, po

upadku Cesarstwa, ustao i to, jako bezcelowe i bezskute-

czne. Wyziski, w póniejszych latach rozstrojony, w melan-

cholii bliskiej obkania, skoczy samobójstwem. Jego mier
bya dla Klaczki wielk boleci i wstrznieniem, z którego

nie prdko si podniós.

Panna Leokadya Stryjeska, córka emigranta z r. 1831

z matki Francuski, siostra Tadeusza, zaszczytnie u nas zna-

nego budowniczego, i Kazimierza, autora rozpraw francuskich

o polskich rzeczach, staa si punktem rodkowym towarzy-

skiego ycia pewnego maego, ale doborowego kóka Pola-

ków. Co wieczór przyjmowaa u siebie na herbat i na par-

ty kilku przyjació. Januszkiewicz, Klaczko, Kalinka przed

swoim wyjazdem do Rzymu, Kossiowski, byli jej codzien-

nymi gomi. Klaczko nazywa to w swoich listach „klubi-

kiem".



III.

Mowa na cze Jeneraa Zamoyskiego. Pierwszy pobyt w Wiedniu

i w Galicyi.

Dnia 11 stycznia 1868 r. umiera Jenera Wadysaw
Zamoyslii. By jednym z najznaliomitszycli ludzi porozbioro-

wej Polslii, a ze wszystliich znaliomityci najbardziej podo-

bno olirzyczanym na Emigracyi. W par miesicy po jego

mierci, 3 maja, odbywao si coroczne posiedzenie Towa-

rzystwa Historyczno-Literackiego: nie mogo si odby bez

zoenia hodu temu zmaremu. Przemawia Klaczlo: ten sam,

którj przed czternastu laty rzuci na Zamoysls^iego namitn
broszur, ten, który póniej, wiadek i towarzysz jego prac,

mia sposobno inaczej go pozna i sdzi. Przemówienie

to nie dochowao si w swoim zupenym i autentycznym tek-

cie: Klaczko nigdy nie pisa tego, co mia mówi. Mamy
wic tylko streszczenie tej mowy, ogoszone w Dzienniku

Poznaskim z 10 maja 1868 r. Jakkolwiek niezupene, jest

ono przecie echem sów Klaczki, jest piknym pomnikiem

dla zmarego, i dla tego który o zmarym mówi. Jest te
niezaprzeczenie bardzo wiern charakterystyk Zamoyskiego

i najpikniejszem podobno sowem, jakie o nim byo powie-

dziane.

„Nie mona mówi o Jenerale Zamoyskim, aby nie

zwróci uwagi i nie obj myl caej rodziny tuaczej, do

której . p. Jenera nalea. To tuactwo polskie ponosi wci
strat po stracie — s to ciosy wielkie, niepowetowane, tem

dotkliwsze, e nie powtórzy si ju rok 1831 i nie wróc wa-

i
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runki, w jakich ówczesne pokolenie wychowywao si i wzra-

stao. Tuactwo polskie z r. J831 byo gronem ludzi, ma-

jcem myl jedn, wybitn, moe myln, ale uiezaprzecze-

nie wielk: uwaao si ono za deputacy, wysza z kraju,

aby przedstawi Europie zgroz ucisku i obowizek pomocy.

By to, e uyj biblijnego wyraenia, Exodus — bya to Pol-

ska w mikrokosmie. W owym zastpie ludzi znajdoway si
imiona, które zna kraj cay, okoo których wizaa si na-

sza wspóczesna historya: ks. Adam, jNiemcewicz, Kniazie-

wicz, Lelewel, Mickiewicz i ów Zygmunt Krasiski, który si

take do wychodtwa zalicza. Tacy to byli ludzie, co dzi-

siaj jeden po drugim zeszli ju do grobu. Wyomów, jakie

po sobie zostawili, nic nam nie wypeni : czu po nich wielk

próni, po za któr niestety spostrzegamy i wielk... pró-

no niekiedy".

„Do owego zastpu dostojnych mów, do grona ludzi

wytycznych nalea Jenera Zan)oyski. Nie mamy do czasu,

aby cho pobienie na tem zgromadzeniu skreli polityczny

ywot Jeneraa. By to jeden z tych ywotów, okoo których

tak samo, jak okoo postaci ks. Adama, Niemcewicza lub

Mickiewicza, daaby si caa historya XIX wieku u nas za-

czepie, i któremi history t wypeniby mona. Chciabym

tu jedynie przypomnie, czem by Zamoyski dla wychodtwa
i dla naszego Towarzystwa Historyczno-Literackiego".

„Jeden z najpotniejszych geniuszów XIX wieku, Goethe,

mówic o epopei, powiedzia, e kady naród ma dwie epo-

pee: Iliad, która jest epope walki, i drug epope wieku

strudzonego i domowej tsknoty. Pierwsza jest peryodem

modzieczego heroizmu, druga okresem mzkoci i szukania

powrotu — jest to Odyssea Ulissa, co przez trudy, niebezpie-

czestwa i bóle dy do zatraconej Itaki. I w naszej litera-

turze monaby dopatrze t podwójn epope: Wallenrod ]Q%i

poniekd nasz Iliad, w Panu Tadeuszu mamy pocztek

Odyssei.

„Tak samo jak w literaturze, tak i w ywocie kadego

znakomitego czowieka dojrzeby si dala epoka Iliady i epoka

Odyssei. Zamoyski mia swoj Iliad w r. 1831 — my modsi
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bylimy wiadkami tylko jego Odyssei. O Iliadzie Zamoy-

skiego mówi tu byoby zbytecznem... wypisana ona bya
bliznami na jego twarzy. Nie potrzebowa on zaszczytnych

znaków, ani krzyów, dajcych wiadectwo jego virtuti nii-

litarl; caa posta okryta ranami, co si cigym przypomi-

nay bólem, mówia sama . . . : Jestem walecznoci ! Zastano-

wi si tylko nad drug czci tego ywota, nad epok
mzkiej rozwagi i trudów, epok Ulissa, szukajcego dla sie-

bie i dla drugich powrotu do ojczystej Itaki".

„Aby ten peryod opisa, trzebaby przej ca history

kraju od r. 1831, lecz nie mog rozszerza ram dla odezwa-

nia si mego przyjtych. Powiem tylko, jak Zamoyski zada-

nie swoje po r. 1831 pojmowa. Zadanie to da si krótko

streci: chcia on Europ nauczy Polski, chcia przedsta

wi prawa nasze i przekona o potrzebie naszego istnienia,

lecz zarazem chcia on Polsk nauczy Europy. Pragn Za-

moyski ukaza ziomkom i uwydatni, jakie s prawdziwe

siy narodu, jakie istotne warunki pastwa i jakie ywioy
niezbdne dla utworzenia kadego politycznego organizmu.

Nauczy Europ Polski, byo zadaniem trudnem i niewdzi-

cznem— wypadao nieraz rozbija si tutaj o oowiane umy-

sy i o serca z lodu, lecz jeszcze trudniej szem byo mówi
o obowizkach i warunkach bytu tej Polsce, co od dwóch

wieków wyzut zostaa ze wszelkich politycznego bytu wa-

runków. Nie atw zaiste rzecz u nas jest wzi takie za-

danie na siebie, bez naraenia si na wszelkiego rodzaju przy-

kroci i wszelkiego rodzaju podejrzenia".

„Zamoyski stara si zawsze w umyle polskim wydo-

by i zaostrzy potrzeb zasad. Zasady stae, trwae, na nie-

wzruszonej oparte podstawie hyy rzecz nieznan w spoe-

czestwie polskiem, gdzie od dwóch wieków najczciej dy-

letantyzm zasady zastpowa, i gdzie sam patryotyzm by
rzecz szlacheckiej, jak si wyraano, fantazyi. Stawia za-

sady niezomne, twarde, spoeczestwu, przywykemu zmie-

nia si i przerzuca lekkomylnie, byo zaiste cikim i nie-

wdzicznym trudem. Zamoyski mimo przeciwnoci, jakie go

wci spotykay, trudu tego nie wyrzek si nigdy. e Da
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tej mozolnej, penej przeszkód drodze, nieraz móg si po-

myli i zbdzi, to ju jest rzecz do ludzkiej przywizan
natury :

Któ, zachwycon zdarze ciekiem,

Nie popeni nigdy winy?

Chyba jeden — ten Jedyny,

Co by Bogiem a Czowiekiem

!

Jaki naród — jaki stan —
Wiek e jaki, z czystem czoem,

Krzykn moe: »Jam anioem !«

„Zamoyski nieraz, i to przed modszymi, przyznawa siy

do omyek i bdów. My, wac i sdzc te pomyki, bdmy
jednak ostroni i nie dadmy na karb win naszym ludziom

politycznym tego, co jest nieraz win caego spoeczestwa,

i nie upatrujmy bdów w tem, czego nie rozumiemy, ub
czego rozumie nie chcemy".

„Jeden z dawnych królów francuskich powiedzia, a zda-

nie to znalazem w notatkach Jeneraa: Cest chose royah'

cTetre acctise de faire mai quand on fait hien. Królewska

to rzecz by osiaronym, e si le robi, kiedy si robi do-

brze. Otó tego królewskiego zaszczytu i godnoci, jedynej

podobno godnoci, jakiej midzy Polakami dostpi mona,
dostpi i u nas Jenera Zamoyski".

„Nie dosy jest powiedzie, e temu czowiekowi nic

polskiego nie byo obcem — trzeba doda, e nic polskiego

nie byo dla niego maem i bahem. A o nim tylko jednym

midzy naszymi panami powiedzie to mona. Ci bowiem

panowie nasi w chwili danej, zwaszcza kiedy si otworz

nadzieje i pomylniejsze widoki, gotowi s da wiele i nie

mao powici. Skoro chodzi o rozmowy z ukoronowanemi

gowami, o pokazanie si na dworze ub odwiedziny mini-

strów, lubi si oni pokazywa i krzta ; lecz wobec co-

dziennych trudów wnet stygn, maj nieraz szlachetne fan-

tazje, lecz wytrwaego poczucia obowizków nie maj —
sprawy domowe rycho u nich bior gór nad rzecz publi-

czn, a ich sprawy domowe nie kocz si nigdy".
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„Zamoyski w adnym razie nie znajdowa, aby co
z rzeczy polskich nie warte byo zajcia si i trudu. T sam
gorliwo, jak przy wanych sprawach rozwija, okazywa
on take, skoro chodzio czy to o wykupienie wioski z rk
cudzoziemców, czy to o zaoenie pisma, biblioteki, szkoy,

czy o wydanie mapy, czy wreszcie o kwesty czystoci pol-

skiego jzyka, l^amitam, jak go zastawaem zamanego cier-

pieniem fizyczueni, notujcego z codziennie czytanych pism

krajowych bdy i usterki jzykowe. Chciabym widzie cho
jednego z naszych panów zdrowego, któregoby tak ywo ska-

enie ojczystego obt-hodzio jzyka".

„Dawni koledzy bd zapewne woleli przypomina so,

bie Jeneraa Zamoyjskiego z czasów Iliady, z epoki Grochowa

i Wawru, lecz nam modszym, urodzonym na grobie, „comy
nigdy nie widzieli, jak si oko matki wieci i nad dzieckiem

swem anieli" . . . lecz nam modszym niechaj bdzie wolno

przypomina sobie tego weterana sprawy narodowej, pisz-

cego skaleczon rk, w której zaledwie pióro móg utrzy-

ma, i prowadzcego podczas nocy bezsennych nieustanne

korespondencye, dotyczce rzeczy publicznej. My modsi, ma-

jcy zaszczyt z nim pracowa, czulimy si nieraz zuiczeni,

niekiedy zniechceni - on nie by nigdy zmczonym a znie-

chcenia nie zna W wielkich i maych zadaniach równie

gorliwy, i spraw której broni przejty wszdzie trafi i za-

stuka umia: do parlamentów, do ministrów i do redakcyi

kadego dziennika. Zawsze i wszystkim wykada nieprze-

dawnione prawa nasze, a mówi o nich z tym wysokim po-

litycznym pogldem, jakiego nie atwo dzi midzy Polakami

odszuka. U nas nie przyznano Zamoyskiemu zalet, zasug

i zdolnoci, ale naj pierwsi mowie stanu za granic odda-

wali zaszczytne tym zdolnociom i przymiotom wiadectwo,

a ksi z panujcej rodziny, stojcy na stopniach tronu, wy-

rzek o nim niedawno, e to bya jedyna midzy Polakami

polityczna gowa".

„W cigu mozolnych swych stara i usiowa nie lka
si nigdy Zamoyski upokorzenia, chodzc wci po owych,

jak je nazywa Dante, przykrych schodach cudzych. Zdarzyo
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mi si czeka z Jeneraem w przedpokoju jednego z dzien-

nikarzy, i znajdowaem, e czekamy za dugo, lecz Zamoyski

owiadczy mi, e to czekanie Polski obrazi nie moe, a jemu

osobicie zupenie jest obojtnem. To te kiedy chodzio o na-

pis na paasz, jaki koledzy Zamoyskiemu ofiarowa postano-

wili, Zygmunt Krasiski, który Jeneraa wysoko ceni i prze-

nika, znalaz jeden stosowny: Naj wy tr wals ze m u".

„Syszaem, jak pewna zacna i rozumna Polka, po-

znawszy Zamoyskiego i pó dnia z nim spdziwszy, dziwia

si, e to jest Jedyny czowiek, który nigdy nie ma roztar-

gnienia. Istotnie roztargnienia, dystrakcyi, nie zna Jenera

wcale: bywa on targany wewntrznym bólem, ale roztar-

gnionym nigdy. Przeciwnie jak wikszo magnatów naszych,

co zawsze s roztargnieni i cigle szukaj dystrakcyi".

„Srogie nieustajce cierpienia fizyczne, mona powie-

dzie mier nawet sama, nie bya Zamoyskiemu dystrakcy

i nie oderwaa go od tego, czem y i c/em oddycha : na

kilka bowiem minut przed zgonem dopytywa si jeszcze je-

dnego z ziomków o jaki artyku, sprawy polskiej dotyczcy".

„W pularesiku Jeneraa, który na kilka chwil by w mo-

im rku, znalazem zanotowany napis wzity z grobu rzym-

skiego: Pio rrite super mortuum quia requievit. (Paczcie nad

umarym, bo spoczywa). Ten czowiek, niczem niestrudzony

i niezuajcy wytchnienia, znajdowa, e umarli dla tego prze-

dewszystkiem na lito zasuguj, e ju spoczli! O jake

bardziej pakaby wypadao nad ywymi, co tylko w tern

yciu za spoczynkiem goni!"

„Ten bój cigy i wytrway, jaki Zamoyski podczas

pobytu na emigracyi z polityk Moskwy prowadzi, oceni za-

pewne póniejszy historyk — dzi jeszcze nie czas po temu.

Mona powiedzie, e ry on wszdzie miny pod Moskw
i na którymkolwiek gruncie dyplomacya rosyjska podziemne

i tajemnicze wyrobia sobie przekopy, tam niezawodnie spo-

tykaa koutrminy rk ks. Aciama i Zamoyskiego podoone

i przygotowane".

„Przy walce, tak zacitej i tak arliwie prowadzonej,

nigdy przecie uczucie zemsty bodcem mu nie byo. W owym
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pulares i kil, o jakim ju wspomniaem, moglera wyczyta mo-

dlitw rk Jeneraa spisan. Po modach za ojczyzn, za

rodzin, za dzieci, o które baga Stwórcy, aby je po polsku

pozwoli wychowa, znajduj si nastpujce sowa: „Boe
daj doczeka si upamitania wszelkiego rodzaju nieprzyja

ció naszych". Na tak gbokie uczucie chrzeciaskie tylko

wielka dusza zdoby si moga".

„Jest to, jak wiadomo, najtrudniejszem zadaniem sztuki

poczy spokój klassyczny z owem rozdarciem i niepokojem,

jakie myl ctirzeciaska wiatu przyniosa. ycie jest take
sztuk: Zamoyski by mistrzem w tej sztuce, poczy on

patryotyzm prawdziwie klassyczny z chrzeciask myl
i uczuciem".

„Wszystko, co rol)i i nad czem si mozoli, robi wród
najdotkliwszych i nieustajcych cierpie fizycznych

,
przy

zdrowiu cigle zagroonem, przy dolegliwociach nieopuszcza-

jcycb go na chwil. W pimie Demostenesa Pro ('oronn

znajduje si ustp, w którym mówca grecki, oddajc po mierci

sprawiedliwo Filipowi Macedoskiemu, powiada: „Widzie-

licie tego ma z przekutym bokiem, z pocitemi palcami,

ze skaleczonemi nogi, jak jedn cz ciaa po drugiej zda-

wa si rzuca zawistnemu losowi bez skargi i targu, byle

tylko reszt móg y dla czci i obowizku".

„Otó i wy znalicie ma z odcitym palcem, z prze-

kutem okien), znkanego bólem, ma, który bez skargi i targu

cierpia dugie lata, byle tylko móg y dla obowizku. Wi-
cej powiedzie nie staje czasu — reszt niech suchacz w wa-
snem sercu dopeni nad grobem w Montmoreucy, co si dla

zwok Zamoyskiego wkrótce otworzy na tym wielkim cmen-

tarzu 'polskiego tulactwa".

„Podzikujmy tylko w kocu rodzinie, e zezwolia, aby

tutaj zwoki . p. Jeneraa spoczy. Zamoyski zdawaoby
si proroczo to przeczuwa i tego nawet pragn. Czytaem
bowiem w pozostaych papierach jego list, nie wiem, do kogo

pisany, gdzie uderzyy mnie nastpujce sowa: „Jestemy

wszyscy onierze, a wojny naszej nie przerywa aden po-

kój nie przez nas zawarty, wic który z nas po kolei, wier-
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iiie bój toczc na tem polu, padnie, tego z miejsca nie przeno-

sz towarzysze, posypuj ziemi i tem cze winn oddaj" . .

.

W jesieni tego roku 1868 jedzi Klaczko do Wiednia

i do Galicyi — pierwszy raz w yciu. W jakim zamiarze i celu?

Politycznym zapewne, skoro ten pobyt w Wiedniu i jakie

tam podjte starania, odbywaj si wspólnie z Wyziskim.

By moe, e chodzi o zakadan przez Wyziskiego (Jor-

respondence du Nord-Est. We wasnych wspomnieniach

wszake nie moemy odszuka adnego bliszego ot)janie

uia; nie znajdujemy go te w listach Klaczki do Januszkie-

wicza, które tu podajemy jako lad jego pierwszych wrae
z Wiednia i sdów o Wiedniu. Ciekawe s one i przez to,

e pisane w rzadkim u niego artobliwym i wesoym tonie.

Wiede, 2 padziernika 1868 r.

„Mój drogi — Ty, którego co dzie rano i wieczór bo-

gosawi za rajskie mieszkanie, co Tobie zawdziczam w Pa-

ryu, pozwól te, e Ci i raz przekln za haniebn, pie-

kieln rad Twoj, aby od Strassburga do Wiednia jedzi
drug das! Co za podró, co za mczarnia w tej Twojej

ulubionej drugiej klasie! Siedzenia wskie, tak, e tylko po-

ow ciaa siedzie mona, twarde jak chleb co si je pod

szefostwem p. Mi., brudne jak polityka pewnego mocarza -

a towarzystwo, ach towarzystwo!! Same komiki (commis

voyageurs) i to jeszcze niemieckie, co pal knaster mier
dzcy w lulkach zakopciaych i wci politykuj, a co za

polityka, mój Boe! Choski jeden tylko by powiedzia, sy-

szc j, swoje si, si — ale nawet panna Leokadya, aczkol

wiek jest dobroci, wyrozumiaoci i cierpliwoci sam,
straciaby t równowag, litórej ju nie masz zgoa w Europie

od czasu bitwy pod Sadow, a której ja podobno nigdy nic

posiadaem. Wciekaem sie przez cae 28 godzin, ani oka

nie zmruyem wród dymu, haasu i nieustajcego plwania

(bo i tego jeszcze byo nadomiar wszystkich innych m-
czarni) moich wspótowarzyszy podróy — sowem nie znam

dla Ci haby sowa za Twoj pikn rad".
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„Stanem wczoraj rano w Wiedniu, Erzherzoy Kart.

Kpiele wyborne, zwaszcza po wyjciu z drugiej lilasy zda-

wao mi si, e mnie jaki czarnoisinilt, jalii Aladyn prze-

niós na raz z Gehenny do Alhambry, penej marmurowych

wan, fontan, tczowych szyb; o co za lipiel rozlioszna.

W nurtach tej l<pieli utopiem wszystkie obrzydzenia po-

dróy drug lvlas, pami tyllio jedna zostaa, ale i ta wy-

starcza, aby o Tobie ze zgroz myle przez par dni jeszcze".

„P. Henryka zastaem — zabawi tu par dui jeszcze,

w polityce zanurzony po uszy, a mnie przywita z tem wi-
kszem uradowaniem, e ju l)y zrozpaczy o moim przyje-

dzie — tak raalo on zna moj decyzy i wytrwao niczem

nie wzruszon w powzitym raz zamiarze !"

„Ach ludzie bo te nigdy mi sprawiedliwoci nie odda-

dz, chyba po mierci. Wtenczas dopiero poznaj i uznaj

cay hart mego charakteru, ca nieugito mojej woli i po-

wiedz, em by cay ze stali i zota! Smutna to jednak

dola czowieka, co tylko w mowie pogrzebowej przeznaczony

jest by ocenionym wedug prawdziwej swojej wartoci —
za ycia skazany na faszywy sd wiata, na jego obmowy

i potwarze. Nie, nie masz sprawiedliwoci ani w geryaszu,

ani w innych mniej wanycli zadaniach naszego tu ziemskiego

ywota!"

,.Z p. Henrykiem wasaem si dzie cay po Wiedniu

Bylimy u Dauma na niadaniu, u Sachera na obiedzie, w Volks-

garten i u Sperla wieczorem. Ostatni jest rodzaj Mabiu prze-

tómaczonego na wiedeskie: wiele tam stryclów, sznyclów,

wyrsztlów i bardzo, ale bardzo adnych cór Ewy".

„Zdaem Ci rachunek sumienny z pierwszego dnia po-

bytu w Wiedniu. Widzisz, e nie przeszed bez poytku dla

sprawy, e miaem powody przyspiesza mój wyjazd z Pa-

rya".

Dnia 3 w pitek rano.

„Wczoraj rano byem w kociele w. Szczepana, który

mi bardzo zaimponowa. Wspaniaa to budowa i, co rzadko

w kocioach gotyckich, robi wraenie caoci. A i wntrze
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cudowne; nie mogem od pierwszego ra/Ai wszystkiego ogl-

da, ale to, co widziaem, mnie zachwycio. Mniej zachwy-

cony byem braci chrzeciask, do zreszt nieliczn,

która bya na naboestwie — jedna tylko kobieta modlia

si rzewnie — dowiedziaem si póniej, e to Polka! W ogóle

dziwna to Capua ten Wiede. Wszyscy tylko myl o zaba-

wie, z naiwnoci, z dobrodusznocia germasko-sowiask.
Zepsucie wielkie, wiksze nierównie ni w Paryu, a przy-

tem tak w rajskiej niewiadomoci i tak bez adnego licia

figowego si przechadza, e serce si ciska — bo nie wida
nawet ani podobiestwa, ani monoci naprawy. Opatrzno
jako lepiej i rozsdniej rzeczy ukada, ni najlepsi politycy.

Nie lubi Prusaków, ale pod wzgldem moralnym nierównie

wyej stoj: nie Wiedeczykom to, ale im przewodzi w Niem

czech ! A przecie Berlin to tak okropne miasto, a Wiede
przeciwnie tak miy. Ach, e jako to zawsze na tym wie-

cie zepsucie tak powabne, a cnota tak z wszelkich wdzi-

ków odarta, tak nawet kwana i twarda! Czego dowodem

^-yj^cym jest ta para, która dugo razem w Paryu praco-

waa na wyspie dla mniemanego dobra kraju. Waleryan by
ju witym, zanim jeszcze wstpi do zakonu; nie wystawi-

cie sobie co to za stek zepsucia nasz kochany by Julian,

którego wszake wdzikom duszy i ciaa nikt chyba zaprze-

cza nie zechce!

Póno w nocy ogldaem znowu tum przy wietle ksiy
cowem. w. Szczepan, jak wszystkie gotyckie budowy, wiele

zyskuje. Massy, w dzie race dysharmoni i nieksztatno-

ci, zlewaj si wtenczas w jedn wielk prawdziwie sym-

foniczn cao. A czy i u was teraz noce tak pikne? Tu

s w caem znaczeniu tego wyrazu letnie, florenckie".

„Byem take i w Belwederze. Chocia nieboszczka

pani Wsowiczowa zawsze aowaa i ubolewaa que ce

M. Klaczko n'a pas le moindre sentiment pour Vart, nie je-

stem wszake zupenie pod tym wzgldem upoledzony, i móg-
bym tu nawet wiele si rozpisywa o pewnym Chrystusie

Correggia, jakiemu podobnego jeszcze w yciu nie widzia-

em! W ogóle skarby to wielkie w Belwederze. Tycyanów,
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Palmów, Rubensów, Rembrandtów wiele i przepysznych ! Wi-

dok z Belwederu na t Sodom niemieck, któr zowi Wie

de, cudny! Przez kilka godzin trapiem si myl, co te
z tym Wiedniem zrobi? Dawniej miaem solucy gotow,
soliicy, na jak wcale nie trudno i na któr te wszystkie

radyliay i demokraty na olep zawsze trafiaj, t. j. popro-

stu burzenie. Zdawao mi si dawniej, e aby jaki stan

normalny módz zaprowadzi wród tych rónych narodowo-

ci, co Austry skadaj, trzeba przedewszystkiem zburzy

niemiecki Wiede. Dzi, gdy z Belwederu patrzaem na to

cesarskie miasto, tak pikne, pene tylu gmachów wspania-

ych, prrzekonalem si, e to jest niepodobiestwem, i po-

stanowiem oszczdzi gród wiekowy. Ale w takim razie co

pocz z narodowociami ten gród okalajcem i, i które nigdy

do normalnego rozwoju i ukadu nie przyjd, póki punktem

cikoci dla nich bdzie tak na wskro niemiecka stolica?

Nie mogc przyj do rozwizania tej kwestyi ywotnej, prze-

kadam j Wam".
„Dzisiaj wieczór wyjedam, widzicie z jak sumien-

noci i zabiegliwoci wywizuj si tutaj z mojej missyi

politycznej. Nie potrzebuj dodawa, e ta moja depesza Nr. 1

jest tres-reservee et conjidentidle. Ze Lwowa napisz drug.

Ale, ale, byem u p. Alfreda, który dla nas bardzo okaza si

uprzejmym. Dzisiaj jemy obiad razem. ciskam Was wszyst-

kich serdecznie Julian".

Wreszcie przez cig roku 1868 pisay si, przed jego

kocem wyszy Les Preliminaires de Sadowa. Od nieszcz-

snego koca wojny austryackiej rozmyla Klaczko nad po-

wodami takiego jej koca, studyowa w aktach dyplomaty-

cznych. Widzia pierwsze skutki bdów popenionych w spra-

wie polskiej i duskiej, pierwsze spenienie swoich przewi-

dywa i przepowiedni: w lad za dalszym cigiem history-

cznych wypadków, cig dalszy jego nad temi wypadkami

bada i sdów. Po Studyach dyplomatycznych, jako ich uzu-

penienie nastpiy Przygotoicania do Sadowy [Les prelimi-

naires de Sadowa).



IV.

Frelimiiiaires de. Sadoica. Polityka Prus wzgldem Woch, Franoyi

Austiyi. Bdy Fiancyi. Pooenie i postpowanie Austryi. Zalepienie

wszystkich. Nieprzewidziany obrót wojny. Znaczenie pism politycznych

Klaczki.

Dania bya ograbiona, Sohlezwig- z Kieleui w rku Prus,

Anglia wyprowadzona w pole, Francya izolowana, Polska

zmiadona. Austrya wcignita w wojn dusk, potem we
wspóposiadanie Ksistw nadelbiaskicb. Teraz chodzio o to,

eby z tego wspóposiadania zrobi sobie przeciw niej za-

czepk i wyrzuci j z Rzeszy niemieckiej.

Jak doj do tego celu? i

To s wanie te Przygotoioania do Sadowy, które opi-

suje Klaczko.

W pierwszej czci Studyóio dyplomatycznych bya
sprawa polska i duska, czyli pierwszy tryumf Bismarcka—
pierwszy krok, pierwszy kawaek przebytej drogi ku dzisiej-

szej wielkoci Prus. Nastpi po nim drugi, zwrócony prze-

ciw Austryi, a zakoczony panowanieoi Prus nad Niemcami

pod form Pónocno-niemieckiego Zwizku.

Ten akt drugi historycznego dramatu mamy w tej dru-

giej czci Siudyów dyplomatycznych ; jest ona dalszym ci-

giem i uzupenieniem pierwszej. Aktu trzeciego, wojny fran-

cuskiej, Sedanu, oblenia Parya, cesarstwa niemieckiego,

Klaczko nie napisa. Zastpi go Komian w Bismarcku.

Co robi Bismarck na to, eby przygotowa klsk
Austryi pod Sadow, jak si wzi do tego, eby sobie za-
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pewnie przymierze z Wochami, eby upi i zalepi Fran-

cy, eby Austry take usypia obietnicami i pozorami przy-

jani, a w dogodnej chwili zmusi j do wypowiedzenia

wojny grubiaskiem upokarzajcem postpowaniem — oto

jest tre niniejszego tomu.

Z urzdowemi dokumentami w rku ledzi Klaczko

i oznacza, jak na mapie, wszystkie krte drogi tej polityki.

Z wasn niezrównan bystroci przenika psychologicznie

i politycznie powody zalepie i bdów francuskich, jak

austryackich. Z niezrównanym znowu wyjtkowym blaskiem

sowa i takieme dem ukrytej niby agodnej ironii cha-

rakteryzuje te zalepienia i bdy jednych, te oszukastwa,

podstpy, zdrady drugich, maskowane obudnemi pozorami

uczciwoci i honoru. Gra przebiega, dyplomatyczna kampa-

nia, prowadzona na trzy fronty razem — .we Woszech, we
Francyi i w Austryi. Wochy chc Rzymu, musz go dosta

koniecznie; Wochy chc Wenecyi, a lkaj si czworoboku

fortec w posiadaniu Austryi. Z Woch atwo bdzie zrobi

sobie sprzymierzeca, bo Napoleon III, cho radby dosta dla

nich Wenecy, ale Rzymu im nie odda. Wochy musz wic
szuka innej pomocy i rzuci si na Austry na pierwsze

skinienie tego, ktoby jej wyda wojn. Wochy te tak zro-

biy: zawary ukad, przyjy wspólny plan wojny. Ale

w chwili, kiedy do tej wojny ju gotowe, nie mogy dugo
ponosi ogromnego ciaru zmobilizowanej armii i kiedy

arcyksi Albrecht zgromadzi swoj i kadej chwili móg
uderzy, dowiedziay si Wociy, e Prusy wcale nie s obo-

wizane do pomocy, bo w traktacie nigdzie nie stoi sowo
„przymierze zaczepne i odporne", a stoi wyranie, e akcya

wspólna postanowiona jest na wypadek i w chwili, kiedy

Prusy wypowiedziayby wojn Austryi. Tak si postpowao

ze sprzymierzecem i przyjacielem. Odwiecznego, dziedzi-

cznego nieprzyjaciela (Erhfeind), Francy, koysao si a
do upienia, jak dziecko, ideami i mrzonkami Napoleona III.

Idea narodowoci w Niemczech wymaga szybszego zje-

dnoczenia, zniesienia rónych maycli pastewek: Prusy, wy-

leczone ze swego defektu organicznego, z wadliwej konfigu-
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racyi g-eograficzuej, silniejsze — bd zaspokojone w swojej

ambicji i w swoim interesie, a w Niemczecb, podzielonych

midzy dwa wielkie wspózawodniczce pastwa, Francya

bdzie miaa zawsze wpyw i rol regulatora, arbitra. a-
dnemu z nich nie da zbytecznie wzró w si, a przy wzro-

cie Prus czy nie mogaby i ona zada jakiego sprostowa-

nia granic? Bismarck poufnie daje do zrozumienia, e Prusy

bynajmniej by jej nie przeszkadzay w anneksyi Belgii.

Wszystkie widoki, wszystkie rachuby francuskiego gabinetu

i cesarza opieraj si na pewnej niezachwianej opoce, na

niezawodnem zwycistwie Austryi nad Prusami. Z Austry
miodowe miesice wspólnego posiadania Ksistw nadebia-

skich. Frankfurcki Bund przypomina, e sprawa tych ksistw

podjta bya w imi wielkiej ojczyzny niemieckiej i dla niej,

e wic ta wielka ojczyzna, reprezentowana w Bui/dzie, ma
prawo stanowi o losie tych ksistw. Kwestya poddaje si

pod sd berliskich legistów, syndyków koronnych, a ci orze-

kaj, e ksistwa byy zdobyte, e wic prawo do nich maj
tylko zdobywcy — Prusy i Austrya — a Bund niech cicho

siedzi i niech si nie miesza do tego, co do niego nie na-

ley. Ale w miar, jak Francya coraz bardziej daje si ko-

ysa piknenii nadziejami, a Wochy coraz podliwiej spo-

gldaj na Wenecy, zaczynaj si ukazywa chmurki na

pogodnym horyzoncie condomininm. Austryacki zarzd Hol-

sztynu zachowuje si tak, e Prusy musz si lka o swoje

bezpieczestwo! Toleruje liberaln pras, pozwala na zgro-

madzenia. Austrya widocznie proteguje i propaguje rewolu-

cy! W tej samej chwili prowadz si z Berlina ukady

z jeneraem Klapk o powstanie na Wgrzech, a pod pozo-

rem kuracyi w czeskich wodach zbieraj si wszystkie po-

trzebne wiadomoci topograficzne i strategiczne. Austrya wi-

dzi te konszachty, niepokoi si; szczciem, konwencya za-

warta w Gastein, a potem osobiste spotkanie Cesarza z kró-

lem pruskim uspokoiy te obawy. Konwencya gasteinska

usuwa powody nieporozumienia, bo oddaje Szlezwig pod wy

czny zarzd Prus, Holsztyn pod wyczny zarzd Austryi.

Tylko mae Ksistwo Lauenburskie kupuj Prusy na swoj

S. Tarnowski: Julian Klaczko. Q
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wasno zupen. Zreszt wszystko zostaje jak byo: „Król

pruski o niczem mniej nie myli, jak o napadzie na Austry!"

Ale Austrya zdradliwie myli o zaczepce, gotuje si do

wojny! Arcyksi Albreclit gromadzi wojska nad Padem

(w skutku mobilizacyi woskiej); któ wie, czy tyci wojsk

nie przerzuci do Czech! Prusy s zagroone, Austrya medy-

tuje piekielny plan napadu na Prusy ! I w tem niebezpie-

czestwie, w najoczywistszej i najsprawiedliwszej obronie

wasnej, król pruski zajmuje swojemi wojskami Hannower,

Hessy i Saksoni.

Takie byy „przygotowania do Sadowy". Gówna linia

tej drogi ma wiele zbocze, wykrtów, manowców, szczegó-

ów, które Klaczko ledzi, wyjania i opisuje. Pajk rozpi

swoj siatk przezornie, przebiegle, a biedne muchy — lek-

komylne jedne, drugie sabe — day si zapa i w siatce

uwizgly. W kilka lat póniej pajk zosta sam, by panem

europejskiego kontynentu.

Znowu na wstpie ogólny obraz pooenia wszystkich

pastw w Europie. Surowy — twardszy ni w Studyach dy-

plomatycznych — sd o polityce Austryi w sprawie polskiej.

„Austrya moga w r. 1863 miao wej na drog, wska-

zywan przez p. Drouyn de Lhuys i przyczyni si do oswo-

bodzenia Polski ; zmienion byaby posta wiata, a Sadowa

staaby si niemoliw na zawsze. Z innej strony moga bya
stanowczo odmówi daniom Francyi, a zatrzyma w za-

rodku rozwój powstania prostem administracyjnem zarzdze-

niem stanu oblenia w Galicyi ; byaby oszczdzia rozlewu

krwi Polsce, a upokorzenia Francyi. Fantastyczny passyonat,

kierujcy wówczas departamentem spraw zagranicznych

w Wiedniu, nie zdoby si na aden z tych dwóch kroków

lojalnyci i szczerych; w polskiem tem zagadnieniu widzia

tylko kwesty zrcznoci, sposób zadrwienia z Rosyi i skom-

promitowania Francyi; nie spostrzeg za, e naraa byt

Austryi i kopa przepa pod jej nogami. Potomno ju si
rozpocza dla hr. Rechberga i imi jego jest ju powtarzane

w rzdzie, licznem niestety, niszczycieli monarchii Habsbur-

gów. Dla osdzenia tego opakanego nastpcy Kauuitza,
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Metternicba, Schwarzenberga, do przypomnie, e w tym
jednyai 1863 r. rozpocz Lr. Rechberjf jednoczenie trzy naj-

wiksze wiatowe sprawy: kwesty polsk, reform federa-

cyjn Niemiec, i spraw Ksistw nadelbiaskich. Wszystkie

trzy przegra, pozostawiajc za sob tylls:o zamieszanie, kl-

ski i ruin".

Trzy pastwa pónocne w zupeneni porozumieniu i zgo-

dzie; Anglia zawsze Francyi niechtna i rada z jej upoko-

rzenia; Francya osamotniona potrzebuje szuka jakiego opar-

cia. Gdzie je znale? We Woszech? Próbuje; ale na prze-

szkodzie jest wanie danie, eby opucia Rzym. Cesarz

si waha, opiera. Nadzieja oparcia w Niemczech przez tak

zwane trzecie Niemcy — Bawarya, Saksonia, Hannower, Wiir-

temberg, marzenie bar. Beusta rozbite w puch przez Prusy

wojn dusk — okazaa si zudzeniem. O zblieniu do

Austryi niema co myle. Ale Prusy czy nie dayby si prze-

cign na stron Francyi? W takiem usposobieniu zastaje

Cesarza i jego rzdy Bismarck, kiedy w jesieni r. 1864 za-

potrzebowa wypoczynku i wzmocnienia si nad morzem,

w Biarritz.

„Francya — mówi p. Bismarck konferujc z politykami

nad Sekwan — Francya nie powinna si niepokoi zwi-

kszaniem si wpywu Prus, ani te ich rozszerzaniem si ter-

rytoryalnem na koszt maych pastw. Jakime posikiem

mog by mae pastewka, nie majce ani woli, ani siy,

ani wojska? Jakkolwiek zreszt daleko mogyby siga za-

miary Prus i ich potrzeby, zatrzymaj si one z koniecznoci

na Menie, bdcym naturaln ich lini graniczn; po za t
rzek Austrya zatrzyma i nawet powikszy swoj przewag,

a tak bd zawsze w Niemczech dwa mocarstwa, czynice

midzy sob przydatn równowag. Zyska na tem porzdek,

a Francya nic nie straci, lecz owszem pozyska polityczne

korzyci i posiki dla swoich wiatowych czynów. Prusy rze-

czywicie nieszczliwie byy uksztatowane: brakuje im

brzucha od strony Kassel i Nassau, a maj krzywe rami
ku Hannowerowi ; wisz w powietrzu, a pooenie takie czy-

nio je zaenemi od polityki Wiednia i Petersburga, zmu-

6*
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szalo obraca si w kole witego przymierza. Lepiej zao-

krglone, przy uzupenionych czonkach i oddane sobie, mia-

yby swobod ruchów i wolno przymierzy; jakie za mo-

gyby by podasze — nad francuskie? Wiele wiszcych

i zawiych kwestyj daoby si pomylnie rozwiza, eby
wspomnie — weneck, wschodni, a kto wie czy nie pol-

sk take! A gdyby rozszerzanie si Prus wydawao si gro-

nem dla równowagi, to któby broni Francyi zaokrglania

si take? Czemuby nie miaa zaj Belgii i zmiady tam

gniazdo demagogii? Nie sprzeciwiaby si temu gabinet w Ber-

linie: Suum cuiue, jest to stara i szanowna dewiza pruskiej

monarchii..
."

Wochy musi mie za sob kady, kto zaczepi Austry,

Francya da si ukoysa zwodniczemi widokami, wyszo
wojska, a zwaszcza wypróbowanych wieo iglicowych ka-

rabinów, daje pewno zwycistwa. Ale trzeba si spieszy

korzysta z tej wyszoci, dopóki pooenie si nie zmieni,

dopóki Austrya nie zaopatrzy si w t now bro. A wic
trzeba szuka zaczepki. Ale jak? W cichoci, nieznacznie,

ostronie, eby nikogo nie ostrzedz, nie sposzy, eby nie

sposzy samego Berlina i króla. W Berlinie jest „przepa
pomidzy usposobieniem umysów, a polityk, w jak chciano

wplta króla Wilhelma I, to jest wojn z cesarzem Franci-

szkiem Józefem przy pomocy rewoucyi w formie najbardziej

wzgardzonej, polityk, jednem sowem, chcc zmieni sta-

rego Hohenzollerna w sprzymierzeca Garibaldego!"

Ale powód do zaczepki da si znale, wynale— a czas,

i obowizek, i sumienie, wpyn szczliwie na „zbyt
uczciwego króla". Wszak berliscy legici orzekli, e
prawo jedyne do Holsztynu i Szlezwigu mia król duski.

Teraz, po wojnie, po zdobyczy, prawo to przeszo na króla

pruskiego i na cesarza austryackiego. Oni s prawowitymi

panami i wacicielami Ksistw nadelbiaskich. Ale dla Au-

stryi posiadanie tego kraiku, tak odlegego, moe by niedo-

godnem, kopotliwem ; czyby ona nie daa si skoni do ust-

pienia Prusom — w swoim wasnym interesie oczywicie —
swojej poowy wasnoci?
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To trafio do przekonania króla Wilhelma, do Aiistryi

wysza propozycja takiego ukadu.

„Od cesarza Franciszka Józefa i^.dano wiele wicej, ni
on móg przyzna. Nie mówic ju o bezczelnoci, o cyni-

zmie prawnym, i o pruskiej argumentacyi, mogcych oburzy

kadego uczciwie mylcego, rol odgrywaa tu dla Austryi

godno i interes polityczny pierwszorzdnego znaczenia, ja-

kich powica nie moga. Mniejsze znaczenie miajy wzgld
na rozpostarcie si Prus na dwóch morzach i przewaga ich

handlowa w nadmorskich prowincyach — gorszem byoby stwo-

rzenie precedensu i niebezpieczestwa dalszych anneksyj,

gorszem zawyrokowanie o losach pastw drugorzdnych.

Stanowiy one punkt oparcia dla cesarza Franciszka Józefa

przeciw przewadze Prus w federacyi germaskiej, rzd za
wiedeski ju je by zanadto zrazi i upokorzy. Opanowany

])rzez p. Bismarcka, usun hr, Rechberg Bund od „wielkiego

narodowego dziea Slezwigu" tak w wojnie, jak w pokoju,

tak podczas wietnych dni pod Dlippel, jak podczas rokowa

z Dani o ustpstwa. Wysadzenie ostateczne pastw drugo-

rzdnych, rozporzdzajc zdobycz z Berlinem, znaczyo dla

Austryi: zrazi je sobie na zawsze, utrici wpyw w federa-

cyi, i przygotowa sobie wykluczenie z Bnndii. Odmówia
wic Austrya popenienia takiego samobójswa. Wtedy zde-

cydowano w otoczeniu starego, „zanadto poczciwego" króla

Wilhelma I, by wezwa „boga wojsk" i wymówiono grone

sowo — wojna. Wymówiono je w Karlsbadzie, na gocinnej

ziemi Austryi, w najspokojniejszej epoce roku, w tym czasie

lata, w którym zazwyczaj polityka spoczywa, w którym po-

prawni ministrowie i dyplomaci tak wikszych jak mniej-

szych dworów, nie myl o niczem, jak tylko o swoich po-

dagrach i cierpieniach odkowych".
„Karlsbad by w ostatnich latach ulubionem miejscem

pobytu dworu pruskiego podczas pory kuracyjnej. Tam uda-

wa si corocznie, jako go swego dobrego brata i przyja-

ciela, cesarza Austryi, stary król Wilhelm I, w otoczeniu

swoich ministrów, jeneraa Moltkego i wybraców general-

nego sztabu, uczonych i eleganckich oficerów, zachwycaj-
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cych si piknociami natury i uywajcych miych wycie-

czek po wszystkich zaktkach Czech, dla zwiedzania ich

uroczych miejscowoci. Pokazao si w skutek tego w dniach

Nahodu, Skalitz i Koeniggraetzu, e owi poetyczni turyci po-

siadali najszczegóows/. znajomo dróg, wsi i miasteczek,

znali najdokadniej pooenie i rozkad kadej czeskiej for-

tecy. Z Karlsbadu take (U lipca 1865 r.) wysia by p. Bis-

marck dumn i dyktatorsk depesz, pen grób, do gabi-

netu w Wiedniu, odnoszc si do spraw szlezwicko-holszty-

skich;.a nie zwaa wcale na to, e depesz datuje z pod

gocinnego dachu cesarza Franciszka Józefa. Zreszt nie

ukrywa wcale wielki pruski minister swoich zamiarów, i ja-

sno owiadczy bawicemu wówczas w Karlsbadzie ks. Grara-

mont, e „nie obawia si wcale wojny z Austry, e jej so-

bie bardzo yczy, bo Prusy musz mie przewag w Niem-

czech i mie j bd — po dobrej woli, albo przemoc".

W kilka dni potem powtarzay pisma niemieckie ciekaw
rozmow p. Bismarcka z bar. de Pfordten, prezesen) rady ba-

warskiej. Przyszy kanclerz Rzeszy niemieckiej wyraa swoje

przekonanie, e wojna midzy Prusami a Austry staje si
nieuniknion, i doradza pastwom drugorzdnym, by we wa-
snym interesie zachoway si najcilej neutralnie; dom Wit-

telsbachów powinien si szczególniej trzyma na uboczu, moe
bowiem prdzej czy póniej dosta w dziale niemieckie pro-

wincye Austryi, i zastpi dom Habsburgów w jego roli na

poudniu Menu. By to zreszt po wsze czasy fortel trady-

cyjny pruskiej polityki, by udzi i wabi Bawary wido-

kami korzyci w Austryi i przeciwstawia Witteisbachów

Habsburgom. Bardziej zadziwiajcemi byy zwierzenia mini-

nistra pruskiego, uczynione jednoczenie przed tym samym
koleg: „Austry jest bezbronn i bezsiln w zbrojeniu si;

wystarczy Prusom jeden wystrza w jednej potyczce po stro-

nie Szlzka, by módz narzuci i podyktowa Austryi warunki

pokoju!..." W takiem usposobieniu opuci dwór pruski Karls-

bad, by si przenie do Gastein".

Bada si wic teatr i przygotowuje si plan przyszej

kampanii w Czechach, a równoczenie ukada si z Wio-
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cbami plan drugiej wojny, w Lombaidyi. Wochy, niecier

pliwe, niespokojne, przygnbione wielkim deficytem w skar-

bie, a zagroone burzliw postaw swoich stronnictw rewo-

lucyjnych, widz sposób wyjcia i zabezpieczenia w wojnie -

a wojna skombinowana z Prusami daje im wszelk nadziej

pomylnego skutku. Z radoci wic chwytaj podan do
przyjazn, wysyaj oficerów sztabowcach, eby zbadali stan

si austryackich i terren nad Mincio, kiedy jak grom z ja-

snego nieba spada na nie wiadomo, e midzy Prusami

i Austry stan ukad w Gastein, dnia 14 sierpnia 1865 r.

Osobiste spotkanie dwóch nionnrehów w Gastein, potem

w Salzburgu, usuno wszystkie trudnoci i zacienio wzy
przyjani! Tylko mae ksistwo Lauenbiirskie odstpia Au-

stry Prusom za cen 2.600.000 talarów, a dla tem pewniej-

szej zgody na przyszo, rozdzielono condomitiiiim w ten spo-

sób, e Austrya bdzie wycznie zarzdzaa Holsztynem,

Prusy Szlezwigiem.

Zdawaoby si, e wszelki powód do nieporozumie,

có dopiero do wojny, odsunity stanowczo. Ale có, kiedy

niegodziwa Austrya widocznie szuka zaczepki, panowanie

Prus w Scblezwigu czyni bardzo trndnem, prawie nicmoli-

wem! Austrya zagraa bezpieczestwu biednych, spokojnych,

cnotliwych, pobonych Prus! Austrya proteguje i szerzy re-

wolucyjne dnoci! Austrya zamienia Ksistwa nadelbiaskie

w gniazdo i-adykalnej agitacyi, gronej dla wszystkich tro-

nów! Rzd pruski znosi tego nie moe!
Co zrobia Austrya? Pozwalaa na zebrania (bynajmniej

nie rewolucyjne) i szanowaa wolno prasy. Ale ju Lafon-

taine wiedzia, e wilki lubi oskara owce o mcenie wody.

„Czowiek, majcy wkrótce zburzy Europ, podrze

pacta federacyjne Niemiec, detronizowa monarchów, two-

rzy legi powstacz na Wgrzech i da wysania Gari

baldiego do Dalmacyi dla poruszenia tam ludów sowiaskich,

czowiek ten, w styczniu 1866 r., oskara dom Habsburgów

o jakobinizm, o podtrzymywanie anarchii i rewolucyi w Ksi-

stwach !"
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Po pierwszej gronej nocie do Wiednia, po godnej i rze-

telnej odpowiedzi gabinetu austrjackiego, owiadczy Bismarck

posowi austryackiemu, hr. Karolyi, e „stosunki Prus z Au-

stry przestay by przyjazne".

Jaki by powód tego stanowczego kroku? tej nagej

zmiany w postpowaniu?

Ten, e Prusy obawiay si porozumienia Austryi z Fran-

cy w sprawie Wenecyi. Gdyby takie porozumienie doszo,

gdyby Wochy doszy przez nie do jednego ze swoicli celów,

to w takim razie nie byyby potrzeboway wojny, ani pru

skiej pomocy, a upadaby kombinacya wojny podwójnej, na

litórej Prusy opieray pewno swego zwycistwa nad Austry.

Francya zacza jednak niepokoi si wzrostem pru-

skiego wpywu w Niemczecli — zacza wreszcie (za póno)

pyta, coby si stao, gdyby ten wpyw wzrasta dalej ? i pyta,

czy nie dal)y si znale jaki sposób zblienia si do Austryi?

Tej moliwoci, jakkolwiek dalekiej i niepewnej, ulk
si Bismarck, ulk tem bardziej, e Wochy chwytay si

tej myli z radoci i zapaem, a Wochy byy vvielk kart

w jego grze przeciw Austryi. Nie mia wic czasu do trace-

nia, musia si spieszy. W styczniu r. 1866 uzna i ogosi,

e stosunki z Austry przestay by przyjazne. W tym sa-

mym miesicu proponowa Austryi sprzeda prawa do Ksistw

za trzysta milionów franków. Austry odmówia.

Wtedy wypado mu dziaa na Francy i na Wochy,
eby do zamierzonego ukadu nie dopuci i Austry odo-

sobni. Ju poprzedniej jesieni, w Biarritz, koysa Francy
piknemi nadziejami. „Czy p. Bismarck ofiarowa ewentualne

odszkodowania nad Renem, tak jak p. Cavour za Alpami?

W Niemczech zawsze i stanowczo temu zaprzeczano; nie

przyznawano si nigdy do jakichkolwiek obietnic ministra.

Twierdzono, e nie byo ani planów, ani ukadów ; ograni-

czono si na wymianie zda, nie obowizujcych nikogo".

Nastpuje wytómaczenie francusldch marze i zudze.

Opieraj si one na mylnej, ale silnej i powszechnej opinii,

e w wojnie Prus z Austry, Austry musi by silniejsz

i zwyciy.
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„Francya, samo si przez si rozumie, nie zamierzaa

by wstrzemiliw az do koca; miaa wystpi z bezczyn-

noci w chwili wybranej, wówczas, gdy osabieni obadwa

przeciwnicy stan si skonnymi do i)rzyjcia rozumnej i bez-

stronnej rady, wówczas, gdy zanadto wielkie zwycistwo

(^oczywicie Austryi) mogo zagrozi „utrzymaniu równowagi

i zmieni kart Europy na korzy jednego mocarstwa".

W takiej stosownej ciwili wystpi cesarz Napoleon III jako

sdzia i opiekun, l)y zreformowa i odrodzi germask fe-

deracy, osadzi j na silnych podstawach, odpowiednio do

marze narodowych Niemiec. Zaproj)onowanym zostanie ukad

do zobopólnego przyjcia, zarówno sprawiedliwy dla Austryi,

Prus i pastw drugorzdnych. Bdzie inogla monarchia bran-

denburska straci Szlsk, t katolick prowincy i dawn oj-

cowizn Habsburgów, i bdzie musiaa take oidn katolic-

kie kraje nadreskie; ale otrzyma w zamian obszerne prote-

stanckie prowincy nad Elb i Batykiem, pr/.ez co uzyska

wicej „jednorodnoci i siy na pónocy" i nie bdzie miaa

„zego geograficznego pooenia". Przyczem „Austrya zatrzyma

swoje znaczce stanowisko w Niemczech" i odzyskanie Szl-

ska bdzie dla cesarza Franciszka Józefa penem odszkodo-

waniem za Wenecy, l?:tór odstpi królowi Wiktorowi Em-

manuelowi. Pastwa drugorzdne otrzymayby „cilejsz -
czno, potniejsz organizacy i znaczniejsz rol", a nie

omieszkanoby medyatyzowa na ich kor/y kilku ksit
niepotrzebnych; przydzielonoby do Bundu nowe pastwo,

stworzone z odcitych od Prus nadreskich prowincyj. Fra
cya nie sigaa po anneksye, ani po wielkie zdobycze: za-

dowolni si chciaa slusznem sprostowaniem granic od strony

Sarry i Palatynatu ; nad Renem, pozostajcym germaskim,

pragna utworzy pastwo drugorzdne i neutralne, na po-

dobiestwo Belgii. Chciano uszanowa zasad narodowoci,

oszczdza uczucia patryotyczne Niemiec, nie obudza dra-

liwoci Anglii; dbano wycznie o wypowiedzenie sów po-

koju, sprawiedliwoci i równowagi, i liczono na to, i „sowa

takie bd usuchane", e Francya osignie cel zamierzony

„sam sil moraln, bez podniesienia ora". Cel istotnie nie
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by pozbawiony wielkoci. Uzupeni zjednoczenie Woch, od-

da Austryi wydart jej ojcowizn, wzmocni Prusy na pó-
nocy jako mur przeciw Rosyi, podnie znaczenie pastw
drugorzdnych, zneutralizowa szereg fortec niemieckich nad

Renem, wszystko bez naruszenia zasad !"

Takie byo rozumowanie, takie usposobienie, w rzdzie

francuskim.

„Wywióz liismart-k z Biarritz rzecz donios i nieoce-

nion: yczliw neutralno Francyi. Ale ta neutralno nie

miaa wytrzyma próby wszystkich wypadków; z yczliwej

moga sta si uwan i zatrwoon, a nawet zmieni si
w otwart niepr/yja, w miar zaznaczania si zbytnich

zwycistw pruskiego ora. Naleao wic nie da jej uledz

takim zmianom; naleao dziaa prdko i dobrze, uderzy
odra/.u tak, by wymusi pokój w Wieduiu, a poszanowanie

w Paryu; za t cen uzyska si zwycistwo!"

Tak si postpowao z Francy. Wochy atwo byo
wcign w kad akcy przeciw Austryi, ale to nie dosy.

Trzeba je wyzyska tak, eby suyy interesowi Prus wi-
cej, jak swojemu wasnemu. Sprowadzono do Berlina wo-
skiego jeneraa Govone, w celach naukowyi-h, dla studyowa-

nia pruskiego systemu fortyfikacyj, a pod tym pozorem uka-

day si plany przyszej kampanii. Ale ostrone Wochy
chciay mie pewno, czarno na biaeiu : nie wystarcza im

prosty ukad, day formalnego zaczepno-odpornego traktatu.

Formalno niepotrzebna! Ale zrobiono im to mae ustpstwo,

zachowujc sobie pewn restrykcy mentaln. W tytule ukadu
bd wprawdzie figurowa sowa „traktat zaczepno-odporny",

ale w tekcie tych sów niema, a wic jest to tylko ukad
ewentualny, warunkowy. Wochy zawieray go z dobr wiar
i dobre nadziej, i wziy si pospiesznie do mobilizacyi

swego wojska, oczywicie bardzo kosztownej. Wtedy arcy-

ksi Albrecht zacz zbiera siy austryackie nad Mincio.

Na to skarga dyplomatyczna Woch przed ca Europ, e
Austrya zagraa ich granicom. Prusy take zaniepokojone

o siebie, bo któ wie, czy Austrya nie myli przerzuci do

Czech tych si, gromadzonych we Woszech! Ale Wochy
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dugo w tym stanie trwa nie mogy : domagay si liasa

do boju, rozpoczcia liroliów wojennych. Wtedy dowiedziay

si na wieliie swoje zdziwienie, e ów tralitat by naprzód

zaczepno-odpornym tyiko w tytule, a powtóre, e by zawarty

tyllio na przypadel<, jeeli Austrya zaczepi Prusy z Czecli,

a w innycli okolicznociach Prus do niczego nie obowizuje.

Oprócz tego, osobn niissy wojskow dano im do zrozumie-

nia, e nie maj bynajmniej bi sic we Woszech i kusi sio

o czworobok twierdz, ale omijajc go, maj i w kraje

austryackie, dotrze do Wgier, i zada Austryi cios mier-

telny w samo serce.

W Berlinie, w Niemczech caych, wojna przeciw Austryi

nie bya wcale popularn: zdawaa si niemoliw bratobój-

cz walk. Król Wilhelm „czul dreszcze uczciwoci" i „febr

sumienia", mówic za Szekspirem, wic cofa si z przera-

enia. Uznawa za rzecz moliw, za grzech tylku powsze-

dni, podpisanie „ewentualnej umowy", oraz okrelenie „ogól-

nikowe" prawdopodobiestwa wojny, by tym sposobem wy-

wrze „wpyw" na Austry i uzyska od niej ukochany port

w Kie; ale grzechem miertelnym, nie do popenienia bez

rozkazu z góry, l)yaby istotna wojna, gruntowna, jak j mia
nazwa p. Usedom, wojna z pomoc Wiktora Emaianuela,

Garibaldiego, Kossutha na ta^ zgodzi si trudno.

Na taki stan rzeczy pady sowa Napoleona III, wyrze-

czone w miecie Auxerre przy okazyi jakiego w niem uro-

czystego przyjcia, a zrozumiane w caej Europie jako owiad-

czenie si Francyi po stronie Woch i Prus. Czego chcia

cesarz, dlaczego wybra tak nacigan sposobno? Do.
e powiedzia, i „nie cierpi traktatów z r. 1815, z któryci

chcianoby uczyni jedyn podstaw naszej polityki". Sowa
te znaczyy w kadym razie, e „Wochy s sympatycznym

acuchem, wicym Pary z Berliuem". Tego samego te
dnia wysa cról pruski list wasnorczny do króla woskiego

z zapewnieniem, e go nie opuci w razie zaczepki ze strony

arcyksicia Albrechta, a dnia 8 i 10 maja rozkaza mobili-

zowa reszt armii i ca landwer. „Pobony Hohenzollern

usysza nareszcie gos z gór}, i usucha go!"
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Francya wtedy, przez reszt miesica maja, próbowaa

zaatwi spraw pokojowo, proponowaa konferencj , na któ-

rej miay by traktowane sprawy Ksistw nadebiaskicb, We-

necyi, i wewntrznej reorgamzacyi Rzeszy niemieckiej. Pro-

pozycya daremna, baha, Ictór Anstrya odrzuci musiaa

i odrzucia.

Czyniono jej pooenie nie do zniesienia. Proponowano

mocarstwu, zwanemu wielkiem i za takie poczytywanemu, by

oddao posiado prawnie dzieron, jedn ze swych gó-

wniejszych pod wzgdem wojskowym, marynarskim i poli-

tycznym, datego^ e pastwo ssiednie potrzebowao tej pro-

wincyi „dla uzupenienia swoich przeznacze"
;
proponowano

jej takie samobójstwo podczas pokoju i od zielonego stolika!

Nie dano tego nigdy od Rosyi odnonie do Polski, któr

trzyma tylko pod warunkjimi, wyranie przez Europ okre-

lonen)i, a bezczelnie przez carów gwaconemi ; dano za
od Austryi oddania Weneeyi, posiadanej bez adnych za

strzee od czasu, w którym Wochy nie istniay jako pa-
stwo europejskie; dano, by wykazaa tytuy i prawo po-

siadania! Projektowany kongres wyznaczy sobie take mi-

sy zadowolnienia Prus, tej monarchii Brandenburgów, nie

majcej prawa si ali ani na ucisk swej narodowoci, ani

na obce rzdy, a alcej si poprostu o to, e nie jest do
rozleg, niedobrze „odgraniczon", monarchii, utrzymujcej

przez usta p. Bismarcka, e „ma za szczupe ciao do swojej

zbroi", a wci zbroj rozszerzajcej, by do niej rozrost sto-

sowa. Woano o „nowe prawo" dla Woch, a by to wyna-

lazek at ostatnich ; woano dla Prus o utrzymanie starego

prawa, wynalezionego przez Fryderyka TI, t. j. prawa „za-

okrglania si!" Mówiono wprawdzie z pocztku o wyna-

grodzeniu terrytoryalnem dla cesarza Franciszka Józefa, ale

„poszukiwanie ródla tego wynagrodzenia — mówi hr. Mens-

dorf— do.vodzi ju samo trudnoci w wykonaniu. Czy ma by
mowa o Turcyi? Czy te o Niemczech? Dalek jest Austrya

od dania podobnych ewentualnoci; ona woli, eby kady
zatrzymywa sobie to, co jest uprawnion jego wasnoci".
A jak ma by — pytano w Wiedniu — ostateczna perspektywa
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i kocowy wynik obiad, do których nas zapraszaj? Natu-

ralny opór naszych penomocników w sprawie Wenecyi musi

przeszkodzi powodzeniu kongresu, gniewa neutralne dwory,

a francuski wicej ni inne, i spowodowa moe wejcie Fran-

cy i do koalicyi Prus i Woch, ju przeciw nam uksztatowa-

nej ! „Austrya — czytamy w pimie p. Mensdorfa— nie moe
na kongresie inaczej ocenia kwestyi woskiej i niemieckiej,

jak tylko ze stanowiska prawa, tak jak ono wyszo z trak-

tatów. Nie moe za czyni tego poowicznie, bez osabienia

wasnych argumentów i wasnej sprawy ; nie moe przyj
dyskusyi o interesach woskich, bez oparcia jej na traktatach

(Yillafranca i Ziirich), nieprzestrzeganie których dao pocz-

tek dzisiejszemu pooeniu. Takie rozumowanie, jedyne, ja-

kiego uy moemy, zrodzi nam trudnoci na kadym kroku,

poda naszym przeciwnikom bro, przypisujc nam jedynie

win niepowodzenia konferencyi. Im bardziej wzrasta bd
nadzieje utrzymania pokoju, z zamiaru kongresu wypywa-
jce, tem ywsze bd czynione nam zarzuty za jego niepo-

wodzenie" . .

.

„Tak przemawiaa Austrya, czujc si by w prawie,

a take do siln, by przyj walk z Prusami i Wochami,

i która na to bya ju zdecydowan. Zoywszy dowody bez-

przykadnej cierpliwoci, poniósszy dla mioci pokoju bole-

sne ofiary i bronic do ostatniej chwili powagi traktatów,

zrezygnowano si w 13urgu na wojn i poczytywano j na-

wet jako chlubn i zbawienn ostateczno".

„Nie godzc si na poddanie kwestyi weneckiej pod

wyroki konferencyi, gabinet wiedeski prowadzi jednak

z tuileryjskim odnone ukady ju od kilku miesicy. W in-

strukcyach danych ambasadorom Austryi, dotyczcyci kon-

gresu, zaznaczy p. Mensdorf, e dom Habsburgów nie moe
odstpi Wenecyi ani pod moralnym naciskiem, ani za cen
pienin. Nie omieszka jednak doda: „Gdyby, na nie-

szczcie, wojna wybucha, gdyby Opatrzno, bogosawic
sztandar Austryi, pozwolia zwycistwem skonsolidowa jej

potg, podnie jej wpyw moralny w Europie, i gdyby

zmiany terrytoryalne wypady na jej korzy, wówczas Ce-
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sarz mógby, umiarkowanie u^.ywajc zwycistwa, zgodzi

si na zrzeczenie si jednej z dawnych swoich posiadoci

a to w interesie powszechnego pocoju, lecz nie pod naci-

skiem groby". W ten sposób odzywaa si Aiistrya przed

monarch Francyi ju od iwietnia. Nie pragna ona zer-

wania pokoju, ecz w razie danym zapewniaa zamian swej

prowincyi nad Adryatykiem na inne terrytoryum, jakiebyjej

(la mogo zwycistwo broni. W czerwcu, gdy ju wojna

staa si nieuniknion i ju blisk, postawi cesarz Franci-

szek Józef krok stanowczy: odstpowa Wenecy cesarzowi

Napoleonowi III przed rozpoczciem walki. Chcia tem da
Francyi dowód swej dobrej woli, zapewni sobie jej neutral-

no podczas wojny, oraz yczliwo po niej, gdy bdzie -
da odszkodowa w dawnych posiadociach swego domu od

dawnego rywala i wroga jego cesarskiej godnoci. Prusy

istotnie tylko powinny byy odszkodowa koron Habsbur-

gów po utracie pery Adryatyku, i odczu ciar miecza zwy-

cizcy. Na polach Lombardyi miano stoczy jedn tylko bi-

tw dla oszczdzenia uczu wojska, „dla honoru ora". Nie-

szczsna Austrya mylaa o honorze w szczliwym naszym

wieku interesu!".

„Czy Bismarckowi znane byy te tajemne ukady gabi-

netów Parya i Wiednia, czy te instynkt geniuszu, który

mdrcy greccy nazywali „demonicznym", da mu pozna, e
godzina wybia? Bd jak bd, w drugim tygodniu czerwca

podniós si minister Wilhelma I z ca swoj energi i po-

piechem czynu. Od 10 do 19 czerwca zajli Prusacy Hol-

sztyn, Hessy , Hannower i Saksonie. Jednoczenie depesz
okóinikow rzdu pruskiego do pastw niemieckich wyklu-

cza — w bliskiej przyszoci — Austry z federacyi germa-
skiej. Tego zamiaru nigdy nie da Bismarck przypuszcza,

a bya to porednia odpowied na francuski program, utrzy-

mujcy dom Habsburga na dominujcem stanowisku w Niem-

czech".

Alea iaca est. Wojna! Nikt w Austryi, nikt we Fran-

cyi nie przypuszcza jej zego koca. Francya zwaszcza udzi

si nadziej wietnego rychego tryumfu swojej polityki.
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„W dolinie rzeki Po arcyksi Albrecht otrzyma wy-

zwanie króla woskiego i posuwa si naprzeciw niego; w Cze-

chaci feldmarszaek Benedeck gromadzi wojska naokoo swych

fortec, by przyj obydwóch ksit pruskich. Dalej, g-
biej, w sawnej stolicy, chlubicej si rozkazywaniem Euro-

pie, tak swojemi rewolucyami, jak mod, monarcha wielkiego

narodu oczekuje — w rozwanej neutralnoci — stosownej

chwili, by wystpi jako sdzia i odnowiciel prawa. Naza-

jutrz sygna ju dany i obydwaj nieprzyjaciele krzyuj
szable pod Custozz. Jeeli teraz, w co nikt w owej chwili

nie wtpi, jenera Benedeck odniesie cioby takie samo

zwycistwo w czeskich wwozach, zmieni si posta wiata,

a wyzna trzeba, zmieni na dobre! Francya si wmiesza

i podyktuje pokój z równowag, a dla osignicia tego

chwalebnego i pomylnego rezultatu „wystarczy jej sia mo-

ralna". Wenecya zostaje oswobodzon; Austrya odszkodo-

wana na Szlsku i utrzymana z silnem stanowiskiem w Niem-

czech ; Prusy, zaokrglone i wzmocnione na pónocy, tworz

siln zapor od Moskwy; drugorzdne pastwa otrzymuj

potniejsz organizacy w germaskiej federacyi ; zneutrali-

zowanie wreszcie zacliodnich fortec niemieckich przez utwo-

rzenie nowego pastwa z dawnych nadreskicb prowincyj,

da Francyi jedyn, lecz nieocenion nagrod za jej bezinte-

resowno. I któby mia wówczas le mówi o polityce, zdol-

nej osignicia tak wielkich i tak szczliwych rezultatów,

bez podniesienia ora, li tylko si moraln?. .

."

„Bóg wojny inaczej, niestety, rozrzdzi! Zamiast Cu-

stozzy, ujrzay czeskie wwozy w nastpstwie po sobie Na-

hod, Skalitz, Gitschiu, oraz t olbrzymi klsk pod Koe-

niggraetzem, która bya ciosem dla cesarstwa Habsburgów,

a rozerwaa na strzpy francusk kombinacy?.. . Bd co

bd, kombinacya bya obszern i gbok, dobrze obmy-

lan i z wysz zrcznoci prowadzon; miaa tylko jedn
ujemn stron, wad fataln, co prawda, niefortunn ponad

wszelki wyraz, t. j. e nigdy nie przypuszczaa moliwoci

zwycistwa po stronie Prus, zwycistwa, niewidzianego w na-

szych czasach".
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Stiidya dyplomatycz)ie, a z niemi w poczeniu Przy-

gotowania do Sadowy, to d/ieo kapitalne, naczelne, w caym
zawodzie Klaczki. W nieni po raz pierwszy okaza si w ca-

ej wietnoci i moc}' jego rozum polityczny, i okaza si
przed caym wiatem. W Wiadomociach Polskich pisa Klaczko

o polskich sprawach, dla Polaków, z pulskiego stanowiska;

tu pisze dla wszystkich, po francusku, i obejmuje sprawy ca-

ej Europy, polityk wszystkich pastw, wywieca warunki

i powody stanowice o tej polityce, opisuje przebieg* spraw,

usiowa, stosunków; tóraaczy, dlaczego polit3'ka Francyi,

Anglii, Austryi, bya tak jak bya, wskazuje w czem i dla-

czego bya bdn ze stanowiska samych tych pastw i ich

interesu. Mówi o sprawach, nietylko obchodzcych ca Eu-

rop, ale dla niej tak wanych, e od nich pocz si zwrot

w jej stanie, w jej równowadze. Sprawa polska i sprawa

duska, to pierwszy krok do przewagi Prus, do upadku

Austryi, a po niej Francyi, to pocztek jeeli nie nowej epoki,

to nowego okresu w historyi. Dzieo Klaczki, na rozmiary

nie wielka ksika, ale na warto i wag dzieo prawdzi

wie wielkie, to jest karta wspóczesnej historyi, zrozumiana

najgbiej, wystawiona najjaniej — obraz wypadków i sd
o nich. Obraz jest prawdziwy, wierny, dokadny, sd jest

mdry ; nauka na wszystkie czasy i dla wszystkich pastw,

narodów, ludzi, powoanych do polityki i w niej dziaajcych,

a choby tylko o niej mylcych. Klaczko mówi o stosun-

kach przemijajcych. Ale te sprawy, fakta, stosunki, kiero-

wane s staemi warunkami polityki kadego pastwa: sta-

emi, bo wynikajcemi z jego geograficznego pooenia, z jego

przeszoci, z jego interesu i z jego wrodzonego usposobie-

nia, z jego narodowej psychologii, jeeli mona tak si wy-

razi. Stosunki i wypadki zmieniaj si bezustankn, ale w ich

przemianie powtarzaj si niezmiennie te same powody siy

albo saboci, powodze albo klsk, wzrostu albo upadku.

Te powody, te najgbsze przyczyny, tkwi w naturze ludz-

kich spoeczestw, i sprowadzaj zawsze te same skutki. Da-

wno przeszy wypadki i stosunki, które Macchiavel roztrz-

sa w swoich Rozprawach o Liwiuszu, a te rozprawy mieszcz
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W sobie zawsze wielk nauk polityczn, bo stosuj si do

niezliczonych wypadków i stosunków, skadajcych historyc

naszego wiata. Studya Klaczki maj take warto trwa,
na zawsze. One, mówic o jednym fakcie, przenikaj do

gbi, na wskro te warunki i powody, które kademu
z pastw nakazay postpi w pewien sposób, popeni pe-

wien bd, a powody i warunki tkwi gboko w naturze

tych pastw, w ich geograficznem pooeniu, w ich historyi,

w usposobieniu i charakterze narodów, czyli w tern, co si
nie zmienia, co w rónych objawach i formach trwa i powta-

rza si od wieków i zawsze zostaje tern samem.

Pod jednym wzgldem nie jestemy wolni od pewnej

obawy, a przynajmniej wtpliwoci. Pod pozornym spokojem,

w jakim autor trzyma ton i styl swego dziea, drga bez

przerwy oburzenie gbokie, zoone z boleci i z pogardy.

Ale ono nie wybucha, nie przechodzi w pathos. Nie przecho-

dzi dlatego, e tylko czytelnik polski podzieliby i zrozu-

miaby je dobrze, zupenie; czytelnik obcy, Francuz, Anglik,

moe zrozumiaby by okoo r. 1830, ale dzi ten tou nie

przemówiby do niego, nie zrobiby wraenia. — Jest inny,

cichszy, stumiony, ale dla takich przystpniejszy i zrozu-

mialszy — ton ironii. Oburzenie wic objawia si w formie

ironii, i przez cay cig dziea ona si odzywa cicho, niby

nieznacznie, ale ustawicznie, ukryta jak mija, ale jak mija

ksajca i zoliwa. Czy nie za subtelna? czy j kady czy-

telnik uczuje, wyrozumie? czy pozna, e ten zamaskowany

wyraz oburzenia daje satysfakcy uczciwemu sumieniu, nie

gorzej jak pathos, choby bardzo wymowne? Na t wtpli-

wo wszake, gdyby nawet sprawdzi si miaa, jest jedna

pociecha, która wystarcza. Ktokolwiek nie poznaby si na

tej ksice, nie oceni jej jak tego warta, jeden zawsze by,

który si pozna i którego ona bolaa jak rozpalone elazo,

wstydzia jak odebrany policzek. Tym jednym by Bismarck.

On pierwszy a moe jedyny raz w yciu zobaczy si tak

przejrzanym na wskro, tak odslonionym i pokazanym przed

caym wiatem, w caej prawdzie swojej chytroci, swojej

obudy i swojej zdrady. Zobaczy si poznanym, opisanym,

St. Tarnowtki: Julian Klaczko. 7
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i wciek si ze zoci. wiat europejski, który zrazu, po

wyjciu, czyta ksik skwapliwie, z czasem przesta j czy-

ta i zapomnia. Ale Bismarck nie zapomnia. W jego listach,

w jego wspomnieniach, powtar/a si czsto imi Klaczki,

a z nienawici i mciwoci namitn. Nienawi tern wi-

ksza, e hezsilna i t bezsilnoci upokorzona; wszechwa-

dna w Europie, przeciw prawdzie nie moga nic. Nie moga
zaprzeczy, e tak byo jak Klac/.ko mówi; nie móg Bis-

marck si wyprze, oczyci, uda za innego jak by; std

jego zo i mciwo na Klaczk. Na szczycie powodze,

w wojnie francuskiej, w Wersalu, jeszcze, Bismarck nie moe
zapomnie o Klaczce, jeszcze go ciga swoj zoci. Jeeli

go spotka jaka przeciwno, jeeli tu i ówdzie stanie si co
nie po jego woli, to Klaczki wina, to jego intryga, to on

jest powodem! Nienawidzi go, nie moe go znie, bo to

ten, który go ze wspóczesnych najbystrzej przejrza, naj-

mielej obnay, naj sprawiedliwiej oskary, i tak oskaro-

nego odda pod sd wiata i historyi.

Biedna Dania odwdziczya si Klaczce jak moga: or-

derem ! Ze strony pruskiej spotkao go odznaczenie inne,

wietniejsze, zaszczytniejsze, zawiadczajce przed potomno-

ci prawd i warto jego dziea - tern odznaczeniem jest

nienawi Bismarcka.

Czasu przeszo duo, wiat si zmieni, ksika Klaczki

moe dzi wyda si przedawnion. Jestemy w nowym okre-

sie historyi, a ona naley jeszcze do dawnego. Ale ten nowy

jest takim jak jest dlatego, e dawny bka si jak lepy

w tej moralnej anarchii, któr Klaczko wytyka jako powód

jego nierozumu i jego nieszczliwego koca. Jeszcze pierw-

sza ksika jego nie miaa czasu oschn z pod prasy, a ju
Austrya, wpltana w to wspóposiadanie Ksistw nadelbia-

skich, które musiao skoczy si wojn z Prusami, a byo
w myli Bismarcka ju wtedy, z góry, odrazu, rodkiem

i wstpem do tej wojny, Austrya poczua skutki swojej po-

lityki — pod Sadow! Francya, która obojtnie patrzaa na

pogrom Austryi, w cztery lat póniej patrze musiaa, jak król

pruski w jej Wersalu wkada sobie na gow cesarsk ko-
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ron niemieck! Obie wiadcz, e Klaczko dobrze widzia,
e prawd byo i jest to, co mówi. A ich nieszczcie, ich

upadek, wiadczy prócz tego, e cnota moe jednak by ro-

zumem, mio mdroci, obrona drugiego zabezpieczeniem
siebie samego, i e „jest duch mciciel, co z boej zarady
tkwi w dziejów gbinie".



V.

Une Annexion d'autrefois. Powtórny pobyt w Gnlicyi. Wraenia.

Rok 1869 przyniós now prac Klaczki —now, a je-

dyn w swoim rodzaju, historyczn.

Wojna duska z r. 1864 skoczya si przyczeniem

Szlezwigu i Holsztynu do wielkiej ojczyzny niemieckiej, na

zasadzie „witego prawa susznoci i narodowo-
ci". W lad za t posza, jako jej nieuniknione nastpstwo,

jako dalszy konieczny krok na wytknitej drodze, wojna

Prus z Austry, zakoczona, ta znowu, utworzeniem Zwizku
Pónocnyci Niemiec i wyrzuceniem Habsburgów z niemiec-

kiej Rzeszy. Krok ostatni, zjednoczenie Niemiec pod wspóln
gow króla pruskiego w koronie nowego niemieckiego ce-

sarstwa, wisiao w powietrzu, musiao by w zamiarze pru-

skiej polityki, byo przewidywanym i wiadomym jej celem,

cho w owych latach nikt nie przewidywa, nie wierzy, eby
cel da si osign tak atwo, tak prdko.

Klaczko patrza smutno na otaczajc teraniejszo,

a duma smutniej o przyszoci. Na czem si skocz, da

czego doprowadz nasz wiat i nasz cywilizacy takie nie-

godziwoci, udajce si obudnie za prawa, naduywajce
imienia wszystkiego co wite, do zakrycia wszystkiego, co

zbrodnicze i pode? Bóg, przyzywany na wiadka i porczy-

ciela szalbierstw i grabiey? Zabory, osonione sodko brzmi-

cym tytuem anneksyi, i sankcyonowane uroczycie komedy
mniemanych gosowa powszechnych? Kto przeliczy te nie-

prawoci, kto zmierzy ich gbi bezdenn, kto napitnuje,.
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jak naley, ich obrzydliwo i poda je w pogard i w ohyd
wiata ?

Czy zawsze, czy wszdzie tak byo ? Czy nigdy i ni-

gdzie inaczej ? Rozmylajcemu nad tern pytaniem stan
przed oczyma dnszy obraz, jasny jak soce, pogodny jak

niebo bez chmur, rozkoszny jak szczcie, wzniosy jak wi-
to. Bolesny mimo to dla polskiego serca, bo „niema bole-

ci nad rozpamitywanie szczliwych czasów w niedoli", ale

cho bolesny, dobry i miy i potrzebny do przypomnienia, na

chwa przeszoci, na osod teraniejszoci dla jednych, na

jej zawstydzenie u drugich.

Nie — nie zawsze tak bywao i nie wszdzie ! By kraj,

który si rozszerza; by naród, który przycza; byo pa-
stwo, które potniao, bez kamstw i oszustw i zdrad, bez

krzywd i gwatów, bez podania i zabierania tego, co cu-

dze. By taki kraj, taki naród, taki rzd, który imienia Bo-

ego nie naduywa do swoich zaborów, imienia prawa do

swoich bezprawi — ale imi Boe i prawo Boe niós gdzie

znanem nie byo: wieckie, ludzkie, wolne prawo nadawa
ludom nie majcym praw adnych, i przez to, tym jednym

czynem granice swoje rozszerzy. Tak byo, na prawd byo —
to rzeczywisto, to historya.

Oburzonemu i zbrzydzonemu nieprawd, jaka bya
w wieo dokonanych tak zwanych „anneksyach", stana
w oczach Anneksya to dawnej Polsce, Unia Litwy z Koron.

Zapragn zapomnian przypomnie, zasypan pyem wieków

odsoni, skazan na mier wyrokiem szczliwej i dumnej

przemocy pokaza w jej ywotnoci, w jej dziejowej zasu-

dze, w jej prawdziwej chrzeciaskiej cywilizacyi, w jej wy-
szoci nad dzisiejszy wiat i nad sztuk jego polityki. Dla-

tego napisa Klaczko: Une annexion d'autrefois. Spotkanie

przypadkowe, ale pikne, dwóch wielkich serc i umysów

:

w tej samej myli i w tym samym roku (1869) wydawa
Klaczko Anneksy, a Matejko ukoczy i wystawia Umt>

Lubelsk. To zblienie byo przypadkowe i bezwiedne. Ale

jest inne, wiadome i przyznane, z innem wielkiem sercem

i duchem, z Szajnocha. Pod jego wraeniem i urokiem by
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Klaczko, jak wszyscy mylcy ludzie jego pokolenia. Teraz^

kiedy zamierzy przypomnie zagranicznemu wiatu polsko-

krzyackie sprawy i walki, a potrzebowa przewodnika do

iistorycznej strony obrazu, zajrza do Jadwigi i Jagiey^

odnalaz i odwiey wraenia, odniesione niegdy przy pier-

wszem czytaniu, pomóg sobie wspaniaem dzieem historyka.

Jak eby w wywdziczeniu si za t pomoc, powici mu
pierwszy wstpny rozdzia swojej pracy, w którym przed ob-

cymi i zgoa o nim nic nie wiedzcymi kreli w krótkoci

pikny ywot, talent i ogromn zasug Karola Szajnochy.

Od niego Klaczko zaczyna. Czytelnik francuski natu-

ralnie nie wie o nim nic; trzeba wic uwiadomi go, e by
na wiecie taki historyk, i jaki by, co pisa i jak pisa,

jakie w yciu znosi wielorakie a nieustajce cierpienia, prze-

ladowania, niedostatek za modu, straszn chorob póniej,

i jak przez cae ycie zwycia wszelki trud i wszelki ból,

eby swojej ojczynie suy, a nad jej umiowan history

pracowa. Kilka stronnic tylko, ale posta, zdolno, znacze-

nie Szajnochy, daje si pozna wyranie i wietnie w wie-

tle talentu i stylu Klaczki. eby Francuzom Szajnoch nie-

jako przybliy, wspomina Klaczko Augustyna Thierry, po-

dobnego istotnie do Szajnochy ywoci kolorytu i poetycz-

nem uczuciem.

Po tym wstpie. Pogaska Litica, o której Zachód wie

mniej ni o rodkowej Afryce, fizyognoraia kraju, ludno,

jej religia, obyczaj, usposobienie, stan cywilizacyjny, pierwsze

przebyski chrzeciastwa. Na tem tle litewscy ksita, Ol-

gierd, Kiejstut, z wrodzon rycersk szlachetnoci, z dobro-

dusznoci naiwn, z przebiegoci ludzi pierwotnych, i z in-

stynktem panowania. Tragiczny koniec Kiejstuta; Jagieo

wyglda gorzej od swego dziada i stryja. Pooenie polity-

czne tych ksit i Litwy ; niechybny, bliski upadek midzy
Zakonem Krzyackim i Rusi.

W nastpnym rozdziale Krzyactwo ze swoj natur,

history, i polityk, i — rodek zabezpieczenia, obrony. Ja-

dwiga aa zamku w Krakowie, jej mio do Wilhelma, jej

powicenie i lub z Jagie. Nie za Szajnocha, Polakiem,
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ale za Niemcem, Jakóbem Caro, opisuje Klaczko znaczenie

tego faktu:

„Zachowujc wskazan wstrzemiliwo i ostrono
w sdzie o dziele Jagiey, nie moemy uj nic z tego, co

byo gboko wstrzsajcem w jego apostolstwie. Peni gor-

liwoci oraz zapau biskupi i mnisi daremnie dotd mówili

czcicielom Perkuna o zbawieniu w Chrystusie; oni nie byli

biegli w mowie i nie znali uczu ludów Gedymina. Z poród

tego ludu powsta król i by usuchany; tómaczy dzieciom

swego kraju Ewangeli w ich narzeczu i podug ich poj,
a hojno pana moga w razie potrzeby uzupeni wymow
apostola; król rozdawa paszcze biae, wic i to przycigao.

Przybyway tumy, proszc o chrzest, a duchowiestwo na-

starczy nie mogo, i trzeba byo nawracajcych si grupami

mczyzn i kobiet wod Chrztu witego nad brzegami rzeki

polewa. Grupami take nadawano imiona chrzestne : Stanul,

Janiilis, Jadziula (Stanisaw, Jan, Jadwiga) i t. p."

„Wstrzsajcym a rzewnym musia by ów dzie 17 lu-

tego 1387 r. pod Wilnem, i mio to sobie uprzytomni. By
to dzie niedzieli: odczytywano t sam Ewangeli, której

wysucha Jagieo podczas koronacyi. niegi pokrywaj zie-

mi, drzewa i wzgórza, a na jednem z najwyszych wznosi

si posta Perkuna z czerwonemi oczyma pod pomiennera

czoem; poród wysoko stojcych dbów pali si wieczny

ogie Znicza, boka czczonego a nieprzystpnego; wiatr mro

ny wieje midzy drzewami i wydaje jakby aosne west-

chnienie nad umierajcemi wiekami; tumy ludu czekaj za

dyszane i niespokojne, wpatrujc si milczco w bóstwa...

Nage gosy dzwonów i piew hymnów przerywaj cisz;

nadchodzi procesya, a nad ni unosz si dymy kadzide.

Pierwszy szed król otoczony ksitami i bojarami
;
potem

biskup w zocistych szatach i infule, z pastoraem w rku,

a za nim mnisi franciszkascy ; orszak wchodzi La wzgórze

i otacza wityni, dotd jeszcze nietknit. Wtem mnisi

chwytaj za przyniesione topory i kuby z wod: tuk i r-
bi drewnianego boga, zalewaj i gasz pomie, utrzymy-

wany przez liczne pokolenia ; stare dby padaj, zakrywajc
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sob hab przesdu, który przetrwa wieki. Perkunie, gdzie

twoje gromy!? Zniczu, jake bezsilny do wywarcia zemsty

za zniewag, wyrzdzon twoim otarzom!... Zapanowao
milczenie mierci, a tylko wiatr buczy nad zburzon wity-
ni i jaka bole uciska serca tych, którzy miowali bogów
i zawierzali ich sile. Tam, gdzie przed chwil wznosio si
boyszcze faszu, stan teraz krzy z wyobraeniem Tego,

który — jak wyrzek król dononym gosem — „przyszed

z zapowiedzi ratunku dla serc zanuinych i zgnbionych,

oddaje wolno uciemionym, a pocieszenie wszystkim !"

I silniejsze od ryku burzy przebrzmiewa Te Deum mnichów-

zwycizców... ; run i pogrzebion zosta cay wiat fantasty-

cznych poj, a nowa zastpi go wiara. Tego samego dnia

zakada .Jagieo podwaliny katedry na miejscu zgaszonego

Znicza, tej katolickiej katedry wileskiej, gdzie tyle pokole
miao zanosi swoje radoci i swoje troski, oraz boleci do

stóp Jezusa, Syna Maryi!"

Dalej ju nie Caro, ale Klaczko:

„We rod, po owej niedzieli Esto mihi, w któr ru-

ny witynie Perkuna i Znicza — a by to Popielec, ogosi
Jagieo ustaw, {)Ostanawiajc nowe prawo dla chrzecia-

skiej Litwy. Po zaoeniu fundamentów katolickiej l^atedry

w swoim kraju, dawa wielki monarcha pierwsze ])odstawy

prawa i wolnoci publicznej — saluhre monnmentinn iurmm
ac lihertatiim — jak si wyraa zwizy i energiczny ów do-

kument. Wydaniem tego historycznego edyktu przyzna pa-

nujcy litewskim swoim poddanym prawo wolnego rozpo-

rzdzania wasnoci , zawierania zwizków maeskich bez

odnoszenia si o pozwolenie ksicia, postanawiania o spad-

kach i dziedzictwie podug woli i potrzeb rodzin; poddani

zwolnieni zostali nadal od wszelkiej paszczyzny na rzecz

ksicia, a obowizani jedynie byli do usug publicznych, jak

suba wojskowa i budowa twierdz, a w razach pospolitego

ruszenia kady mczyzna mia by powoywanym do obrony

ojczyzny. Ustanowiono wreszcie sdziów w caym kraju dla

odbierania skarg i rozsdzania bez interwencyi Wielkiego

Ksicia, a to „podug przepisów prawa obowizujcego w Pol-
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sce, aeby równo bya dla wszystkich zczonych pod je-

dno bero". Uprzytomuijmy sobie stan wewntrzny Litwy

pogasliiej z jej „zorganizowanem niewolnictwem", które przez

wieki ciyo na ziemiach Gedymina, a zroziimimy dokadnie,

czem miaa by dla czcicieli Perkunasa nowa wiara, przy-

niesiona z zagranicy : czynia ona z nich wolnych obywateli,

zapewniaa dobra ziemskie i pociechy rodzinne, dawaa im

saluhre monurnentum iurmm ac Uhertatum — a wszystko za

przyczyn Polski".

„Woluo i prawa! — nieznane dotd po za Niemnem,

zaniesione tam byy po raz pierwszy i zaprowadzone przez

Polsk, Wzniose te dary przyczyniy si niezawodnie wiele

do poczenia Litwy z Chrystusem, a uczyniy wszystko —
dla unii dwóch znacznych narodów".

Potem, z krótk wzmiank o mierci Jadwigi, przygo-

towanie do wojny i Grunwald, a przytem podobiestwo krzy-

ackich i dzisiejszy cli pruskich sposobów dziaania:

„Konrad von Juugingen ukada si o rozbiór Polski z Zy-

gmuntem Luksemburskim, przyszym cesarzem a królem w-
gierskim, i jednoczenie w czuych listach do Jadwigi pod-

suwa córce Ludwika, ref/inae Poloniae et haertdi Ungariae,

myl upominania si o spadek po ojcu nad brzegami Cisy.

Obdarowywa Jadwig Wgrami z takim spokojem, jaki oka-

za co do Belgii pan von Bismarck pewnego smutnego dnia na-

szych czasów. Tak jak Bismarck utrzymywa w r. 18G4 po-

kojowe stosunki z królem Chrystyanem IX, a jednoczenie

tworzy zowrogi zwizelc przeciw jego ksistwom, tak twier-

dzi Mistrz Wielki w pocztku XV wieku, e nie zaczepia

korony polskiej sawnemi „krucyatami" na Litw, urzdza-

nemi na cze Matki Boej i dla przyjemnoci zagranicznych

goci. Sprawa ta opara si o naczelnika wszystkich wier-

nych; papie pitnuje z oburzeniem niecne wyprawy prze-

ciw dobrym katolikom i pod grob kltwy zabrania ryce-

rzom dalszyci kroków przeciw Litwie; Mistrz za protestuje,

mówi o „bulli wyudzonej podstpem", i ów mnich pot)Ony,

który zaprzysig posuszestwo Stolicy w., zanosi do cesa-

rza skarg na papiea! Konrad zbiera przeciwko Jagielle ile
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moe podejrzanych dowodów, iustrukcyj i podstpnych cessyj^

by si upomina o praw posiadania; upomina si o prowin-

cye polskie, potem o litewskie, a zawsze prosi Wadysawa II,

by go owieci „wrodzon mdroci", czy przypadkiem lub

przez nieuwag nie przekroczy Zakon jakiegokolwiek pun-

ktu obowizujcej umowy".

Ale ze mierci Konrada zmienia sie postawa Zakonu

z lisiej na wilcz.

„Uryk von Jungiugen pragn wojny. Wszystko zda-

wao si sprzyja „biaym paszczom" i wróy im szczliwy
a nawet wietny wynik walki. Rozpoczynane i zrywane

ukady z Zygmuntem doprowadziy do tajnego, wiele obie-

cujcego traktatu, bo król wgierski mia by czas jaki y-
czliwym porednikiem, a ostatecznie mia si zdemaskowa,
wypowiedzie wojn Jagielle, i przystpi do rozbioru Polski.

Zasiek 370.000 zotyci wg. zosta sprzymierzecom zape-

wniony, 40.000 wypacono ju nawet przy ukadach. ,.Sam

liczyem — pisze w pamitniku swoim Windeck, sekretarz

Zygmunta — jedne po drugiej, te pikne sztuki z odciskiem

lilii andegaweskiej".

Krótki opis bitwy koczy si przepowiedni w. Brygidy.

„Od dawna zapowiedziany przez wit skandynawsk
mniszk „sd Boy" rozpocz si nareszcie. „Przyjdzie dzie,

w którym rycerze teutoscy ujrz si z potrzaskanemi szcze-

kami, z odjtemi rkami i nogami ; y jeszcze bd, ale je-

dynie, by wiadczy o wasnej niegodziwoci" - a przepo-

wiednia ta miaa si teraz speni co do sowa".

A po zwycistwie co? czy gwaty, ucisin, krzywdy?

Nie, w trzy lata po zwycistwie Unia w Horodle, i ten jej

akt tak pikny, tak wzniosy, e moe wieci zawsze jak

wyraz prawdziwej, chrzeciaskiej polityki i cywilizacyi, jak

przykad i wzór z tych niby ciemnych wieków dla takich,

co si owieconemi mieni.

„W Imi Paskie — Amen. Ku wiecznej pamici. Nie

dozna aski zbawienia, kto si na mioci nie oprze. Mio
jedna nie dziaa marnie; promienna sama w sobie, gasi za-

wici, osabia urazy, daje wszystkim pokój; czy rozdzielo-
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nycli, podnosi upadych, gadzi nierównoci, prostuje lvrzy-

wizny, wspiera liadego, nie oljraa nil^ogo, i kto]volwiek si

scironi pod jej skrzyda, znajdzie si bezpiecznym i nie ul-

knie si niczyjej groby. Mio tworzy prawa, rzdzi kró-

lestwami, zakada miasta, prowadzi do dobrego stany Rze-

czypospolitej, wydoskonala cnoty cnotliwych, a kto ni po-

gardzi, ten wszystko utraci. Dlatego te my wszyscy ze-

brani — praaci, rycerstwo i szlachta Korony polskiej, chcc

spocz pod puklerzem mioci i przejci pobonem kn niej

uczuciem, zczylimy si i zwizali, a niniejszym dokumen-

tem stwierdzamy, e czymy i wiemy nasze domy i rody,

nasze rodziny i herby, ze wszystk szlacht i bojarami litew-

skimi, tak, by odtd i po wsze czasy mogli si posugiwa
temi naszemi herbami i godami, jakie p^ siadamy od naszych

ojców i przodków, by ich uywali jako wiadectwa prawdzi-

wej mioci, tak, jalc gdyby je dziedzicznie po swoich wa-
snych przodkach posiedli. Niech si wic cz / nami w mi-

oci, oraz braterstwie, i niech bd nam równi wspólnoci

herbów, tali jak nimi ju s wspólnoci wiary, praw i przy-

wilejów. Przyrzekamy uroczycie sowem czci i przysig

.

nie opuszcza ich w adnej przeciwnoci lub niebezpiecze-

stwie, lecz pomaga w kadej okolicznoci rad i czynem,

wspiera przeciw' wszelkiemu wrogiemu wobec nich przed-

siwziciu, a wstawia si najgorcej do naszego miociwego

pana, Wadysawa, z woli Boej króla polskiego, i najja

niejszego Witolda, wielkiego ksicia litewskiego, by jak

najobficiej i najszczodrzej obdarzali braci naszych Litwinów

coraz wiksz wolnoci, laskami i dobrodzieistwami. Co te

i przezacni panowie, mieszkacy ziem litewskich, pod przy-

sig i sowem obowizali si czyni dla nas nawzajem''.

Potem jeszcze charakterystyka jagielloskich czasów

i rzdów, jasna, wymowna w swojej krótkoci, i w trzech

setn rocznic wspomnienie Unii Lubelskiej.

Na zakoczenie za taki ustp:

„Surowy sd historyi moe niezaprzeczeuie czyni Pol-

sce zarzuty, okazywaa bowiem ogromn bezwadno i po-

che niedbalstwo w sprawach swoich wewntrznych ; niestety,
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pokutuje te a nadto srodze za popenione winy. W sto-

sunkach jednak midzynarodowych, w zetkniciu z innemi

pastwami, dawaa zawsze dowody bezinteresownoci i wspa-

niaomylnoci, bezprzykadnej w dziejach Europy. Wporód
powszechnego upiestwa pozostaa czyst od niesprawiedliwej

grabiey cudzych ziem, obc wszelkiej chciwoci. W r. 1655

pisa do cesarza Ferdynanda III spadkobierca mistrzów teu-

touskich, przodek Fryderyka II, ten, którego Prusacy nazwali

Wielkim Elektorem, nastpujce sowa: „Polska zabezpieczaa

zawsze Niemcy przed napadem barbarzyców ; bya wygodn
ssiadk dla otaczajcych j pastw, a nie zaczepiaa a-
dnego; zadowolona ze swoich granic, pozostawiaa kademu
jego posiado^^''. I rzeczywicie, przez cay c/.as swego istnie-

nia Polska bezustannie bronia chrzeciastwa i zachodniej

cywilizacyi przed najniebezpieczniejszymi wrogami, a nie -
daa od Europy niczego w zamian za oddane usugi; nie dzi-

wia j nawet niewdziczno: natomiast ona zadziwiaa po-

lityków rycerskiemi porywami, niezgodnenii z dobrze zrozu-

mianym wasnym interesem. Ludwik XIV nie poj znacze-

nia wyprawy Sobieskiego, ani skwapliwoci, z jak Polska

pospieszya dla obrony pastwa chrzeciaskiego, tego pa-
stwa, które niedawno przedtem (za Jana Kazimierza) mylao
o jej podziale. Polska umiaa zawsze stawia spraw chrze-

ciask ponad swoj narodow, i utrzymaa „idealn miar
czynów" w lepych walkach ras i wpywów. I dzi jeszcze,

zachowuje t sam miar, cho jest rozdart i zgniecion —
stara si zawsze utrzyma równowag midzy susznemi wy-

maganiami sowiaskiego wiata a wyszemi od nich potrze-

bami prawdziwej cywilizacyi. Polacy byliby gotowi do obrony

Sowian i Niemców nawet przed barbarzycami Wschodu,

dzi tak samo jak w wiekach minionych, a walcz swojemi

wstrznieniami i agoni, strasznym widokiem swych cier-

pie" . .

.

„Nie brak temu Jobowi narodów doradzców, mówicych:

„Przeklnij bogi, a yj", lecz on nie znia si do bunierstwa,

pozostaje wiernym witoci obowizku. Wzrastajce zwy-

cistwo bezprawia nie osabia w Polsce uszanowania dla prawa,

m
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a wobec zaborów, dokonywanych w naszych czasach, wspo-

mina ona z uprawnion dum obrzdek chrztu w Krakowie

i trzyma si naiwnie zdania Zjazdu w Horodle, e „tylko

mio trwale czy moe".
Jak wszystkie pisma Klaczki o polskich sprawach, jak

Katechizm Nie-rycerski, jak Konspiracj i jawne dziaanie,

tak i ta Unia zostawia wraenie bolesne. I na tem polu go-

rzej jest dzi, ni byo kiedy on pisa! Mymy przysigi do-

chowali, lubu Jadwigi nie zerwali ; ale z Litwy dochodz
gosj nienawici, lepej, niczem nie usprawiedliwionej, i do-

magaj si rozwodu, wypowiadaj mio i wierno. I w tem

uczuciu polakiem ból, cier, jakeby na to, by adne nie zo-

stao niedotknitem.

Smutne wraenie jednak nie zmienia wartoci tego, co

Klaczko napisa. Jedyna jego praca historyczna, na obcych

i dawniejszych oczywicie oparta, nie tak wic samodzielna

jak jego pisma polityczne, w wykonaniu, przez jego talent,

nabiera wartoci i cechy wasnej, indywidualnej, za pod

wzgldem artystycznym, jako budowa, jako zaokrglenie i wy-

koczenie, nie ustpuje adnej z jego prac, owszem moe si

liczy do najwietniejszych.

W jesieni r. 1869 by Klaczko znowu w Galicyi, we
Lwowie, na Sejmie. Jest to ten Sejm, który po uchwalonej

przed rokiem Rezolucyi znalaz si w pooeniu trudnem:

mia wybiera midzy postaw stanowczo opozycyjn a skrom-

niejsz, zastosowan do swoich si i do widoków pomylnego

obrotu spraw. O tym Sejmie i o niektórych w nim mowach —
w szczególnoci o mowie Smolki, stawiajcej pikny program

federacyjny, niemoliwy do urzeczywistnienia — mówi Klaczko

w licie do Januszkiewicza:

Lwów, czwartek, 1869 r.

„Kochany mój Eustachy. Nie wina to moja, e dotych-

czas nic nie pisaem. Od czasu jak przybyem do Lwowa,

nie miaem ani chwili spokoju ; wizyty, gawdy, zaprosiny,

a dodaj do tego jeszcze haas i chaos hotelowy, a atwo zro-
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zumiesz przerw w mojej korespondeocyi; po zastanowieniu

uznasz nawet, e niemaej trzeba cnoty a mioci do Was,

aby wród takiego gwaru jednak v/zi pióro do rki. Czy-

ni to, bo rai prawdziwie tskno do Was, do panny Kadyi,

do klubu naszego. Nie daj tak szczegóowego sprawozda-

nia teraz, jak z Wiednia, bo yj tu w odurzeniu i ani

chwili odetchnienia nie miaem. Wpadem w sam wir sejmowy.

Mam Ci powiedzie ogólne wraenie, jakie na mnie zrobia

Galicya? Otó to bardzo trudno, bo wraenie nie moe by
ogólne, róne i bardzo szczególne byj^ .wraenia, jedne

mie, pocieszajce, przedewszystkiem rozczulajce —drugie bo-

lesne. Na pierwszy rzut oka przypominaa mi si Litwa da-

wna, któr w tak dziecinnym jeszcze opuciem wieku: te

bryczki dugie, pokryte pótnem, te sukmany chopskie, cha-

aty ydowskie, przeniosy mnie naraz do Wilna — ale przy-

tem i wielkie opuszczenie kraju, wielki niead i wiksze
jeszcze brudy. Stan umy8ovvy nie bardzo budujcy, a mo-

ralny jeszcze mniej. Patryotyzm w szumnych sowach i przy

szumicym kieliszku
;

pracy, rozwagi, poczucia nawet pe-

wnych i nieodzownych potrzeb nie masz prawie wcale. A co

za prywaty, co za podejrzywania i rozdarcia! Mamy tu or-

gan demokratyczny, towarzystwo demokratyczne. Biedacy

czy ndznicy myl strachem rozbudzi patryotyzm, a jako

najlepszy i jedyny waciwie rodek do obudzenia straciu,

uywaj skandalu, rozpisujc si w dziennikach o prywa-

tnych sprawach ub o prywatnem yciu tego lub owego. Serce

si kraje na widok takiej zgrozy i takiego sponiewierania

najwitszych rzeczy".

„Chodz tu codzieu na rozprawy Sejmu, i przyzna wy-

pada, e z wikszym odbywaj si tu porzdkiem a mniej-

szym haasem, ni w Corps Ugislatif. Ks. Sapieha bardzo do-

brze marszakuje, a mówcy gadaj do rzeczy. Ale te chopy
ruskie i te popy ruskie, o! co to za bolesny widok! Przez

tyle wieków posiadalimy Ru, a nie potrafilimy jej spol-

szczy, i rak ten toczy dzisiaj wntrznoci narodu, który ju
i bez tego tylu ma wrogów zewntrznych! A có take po-

wiedzie o tych ydach, tak zupenie wyzutych z wszelkiego
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uczucia polskiego! Byem take w teatrze i tu dozualem

prawdziwej pociechy. Tak dawno sceuy polskiej, kontuszów,

mowy polskiej w dramacie nie sy.szaiem ! A przytem publi-

czno cala polska, poczciwa, przyklaskujca kadej history-

cznej i patryotycznej alluzyi z zapaem. Byem przez par
godzin prawdziwie szczliwy. Nie powiem nic o sztuce

i o aktorach, nie wiele nawet na to zwróciem uwagi ; ale

ubiory narodowe, ale publiczno polska, to przecie na naj-

zimniejszym z ludzi musi robi wraenie; mnie to rozczulio,

rozgrzao — prawie paka chciaem z radoci".

„Doznaem tu od wszystkich najmilszego przyjcia; nie

szczdzono mi nawet tych szumnych sów pochway i uwiel-

bienia, których u nas przecie poddostatkiem dla kadej

lichoty ; uderzono mnie w nos nietylko kadzidem, ale i ka-

dzielnic. Przytem wszake smutne zrobiem dowiadczenie,

e we mnie nie pisarza Wiadomoci, ale redaktora Revue

ceni przedewszystkiem, a waciwie wycznie — a ponie-

wa wiksza cz mych wielbicieli po francusku nie czyta,

wic atwo zrozumiesz, e mnie doznane tu tryumfy nie bar-

dzo odurzaj, a nieraz i smuc".

„Kocz ten list w sali kasynowej, tu obok Izby Sej-

mowej, gdzie Smolka dug zacz mow o ydach; punkt

wyjcia obra od stworzenia wiata — wymknem si, aby

list zapiecztowa, wyprawi, i zje niadanie. Gdy to

wszystko zrobi, wróc do sali sejmowej i mam nadziej,

e znajd Smolk ju przy Potopie. Wielebym jeszcze mia
do pisania, ale gdzie na to wszystko czas znale stosowny ?

ciskam Was wszystkich
Klaczko".

Kiedy ten list pisa, nie domyla si Klaczko, e nie-

bawem mia wej w stosunki galicyjskie i austryackie bez-

porednio i, jak si zdawao, stale.
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Powoanie do suby austryackiej. Hr. Beust. Zdanie Marszalka k3,

Leona Sapiehy. Propozycye wyboru do Sejmu. Wraenia z Wiednia.

al z przyjcia suby. Listy. Wybór do Sejmu. Blizkoó wojny. Po-

dró do Florencyi i Parya.

Bar. Beast, minister spraw zagranicznych i domu ce-

sarskiego, powoa Klaczls do suby austryacliiej. Kiedy

wpad na t myl, ^iedy rozpocz uliady z Klaczl^, do-

kadnie oznaczy nie mona. W Pamitnikach swoich o tern

nie wspomina. Z porównania dat póniejszych wnosi mona,

e te ukady musiay si prowadzi pod koniec r. 1869.

Dlaczego bar. Beust to zrobi? czego chcia? Domysy
s atwe, a tak logiczne, e maj za sob wszelkie prawdo-

podobiestwo. Czowiek, bystry niezaprzeczenie, ale wicej

sprytny ni rozumny, lekkomylny przytern, ambitny, a je-

szcze wicej próny, pragn blasku, rozgosu, sawy, wiel-

kiej pozycyi w Europie. Jako minister saski by ojcem i du-

sz tak zwanej niemieckiej „Tryady", zwizku pastw drugo-

rzdnych, który mia równoway wpyw i przewag dwóch

mocarstw, Austryi i Prus, oba trzyma na wodzy i rozstrzy-

ga o sprawach i polityce Rzeszy. miay plan podoba si

w Bawaryi, w Wirtembergii, w Hannowerze, a jego autor

wydawa si niektórym dziennikarzom —nawet dyplomatom—
zachodnim, angielskim, wielkim czowiekiem na scenie dla

siebie za maej. Nazwano go ,,orem w klatce": przydomek

jemu zapewne miy, ironicznie wspominany przez Klaczk

w Studyach dyplomatycznych. „Tryada", i Bundestag, i Rze-

8*
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sza, wszystko przepado w wojnie duskiej, bez ratunku ju
w wojnie austryackiej ; nad Niemcami zapanoway Prusy,

a ich przeciwnik gony i stay, bar. Beust, byby Saksoni

naraa na nieskoczone trudnoci, moe na niebezpiecze-

stwa, gdyby by w jej rzdzie pozosta. Król saski z alem
ujrza si w koniecznoci powicenia wiernego sugi, ale

uwalniajc go ze swojej suby, zaleci Cesarzowi Austryac-

kiemu.

„Orze" znalaz si w klatce daleko wikszej, móg
w niej rozpostrze skrzyda i buja. Czy Jego rzdy wyszy
na dobre monarcliii austryackiej, czy ona dzi nie zbiera

gorzkiego plonu z jego zasiewów, z tego dualizmu, który

stworzy i w ycie wprowadzi? Inne pytanie. Ale na razie

móg si i sam cieszy, i w Wiedniu znale wdziczno,
ufno, moe podziw, kiedy zrcznie zakoczy spór z W-
grami, trwajcy od r. 1848, a mimo silnej i zasadniczej opo-

zycyi czeskiej, potrafi i now konstytucy w Radzie pa-
stwa doprowadzi do uchway, i obrady tej Rady utrwali,

i zyska zaufanie i poparcie liberalnej opinii, zwaszcza nie-

mieckiej. Na to wystarczya zrczno — na wicej trzeba

byo czego wicej : i kiedy tego ju dokaza, kiedy „orze"

móg skrzyda roztoczy i wzlata, pokazao si, e nie bar-

dzo wiedzia w jak stron i jak wysoko mia lecie.

Ale by kontent z siebie, dumny z siebie po tym pier-

wszym sukcesie, i pewien siebie. O rozwiniciu skrzyde,

o swojej polityce, zadziwiajcej i imponujcej dla caego

wiata, marzy oczywicie mielej jak za modu, i jak w Dre-

nie. Ta polityka, jakakolwiek bdzie, bdzie potrzebowaa

przygotowania i poparcia w europejskiej opinii; przez dzien-

niki, przez broszury, wpywa na ni i Napoleon III, i naj-

nowszy tryumfator, Bismarck. Mie dzielne pióro do wyrae-
nia i rozszerzenia swoich idei, to rzecz wana, bardzo przy-

datna. Klaczko by wanie zrobi sobie rozgos, saw,
a Beust by do rozumny na to, by si pozna na Studyach

dyplomatycznych i na Przygotoicamach do Sadotoy. Jeeli

dostrzeg i spamita ironi z jak o nim mówi autor, to

przymkn oczy, puci w niepami, tem atwiej, e w tym
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autorze widzia Dieprzyjaciela swoich nieprzyjació. Taliie^o

pozyslia, widzie swoje idee i swoje cele rzucone w wiat

z t si , z t bystroci , z tym talentem, Ictóre wiat i Beust

podziwia w tamtych politycznych pismach, to warto, to moe
by potny rodek dziaania.

Jak i kiedy Beust rozpocz pierwsze kroki, pierwsze

zapytania do Klaczki, nie moemy oznaczy. Tylko w licie

jednym Ludwika Wodzickiego do ks. Leona Sapiehy ze sty-

cznia r. 1870 znajdujemy taki ustp:

„Wan jest nomiuacya Klaczki na radc ministeryal-

nego przy kanclerstwie; tem bardziej, e rzecz ukadaa si

wprost midzy kanclerzem, ks. Metternichem i Klaczk, bez

adnego udziau wpywów polskich". Ukady toczyy si

bez wpywów ; ale postanowienie Klaczki nie zapado bez

nich. W sprawie tak wanej ani chcia, ani móg, nie od-

nie si do innych, do najpowaniejszych. W papierach

ks. Leona Sapiehy s wyrane, niezaprzeczone lady, e
Klaczko zapytywa Marszaka krajowego (i znakomitego czo-

wieka), czy ma przyj lub nie; w jednym. licie, bez daty,

jest doniesienie, e postanowi przyj. Listów ks. Sapiehy

niema, ale nie trudno si domyle, i bez obawy pomyki,

co odpowiada na pytania Klaczki. Polak w austryackiem

ministeryum spraw zagranicznych, i Polak tej wartoci co

Klaczko, to wielka i niespodziewana korzy w naszych po-

litycznych sprawach, to moe cho jaki, cho niewielki wpyw
na polityk monarchii, to posterunek którego odrzuca nie

mona, który trzeba przyj i zaj, kiedy si sam nastr-

cza. Nominacya nosi dat 1 lutego 1870 r. ').

') »Seine Kaiserlich und Koniglich Apostolische Majestat,

haben auf Grund eines von mir erstattenen allerimter-

tlianigsten Y^ortrags , mit Allerhochster Eutschliessung

vom 31 d. M., Ihre Uebernahme in den oesterreichischen

Staatsdienst, und zwar beim Ministerium des Aussern,

mit gleichzeitiger taxfreier Yerleihung des Titels ud Cha-

rakters eines Hofrathes zu genehmigen geruht«,

»Hievon setze ich Eiier Wohlgeboren mit dem Bemer-

ken in Kenntniss, dass Ihneii Ihr Gehalt in dem der
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Kiedy w Galicyi stao si wiadomem, e Klaczko zo-

staje poddanym austryackim, zrozumiano zaraz, e naley go

wprowadzi do Sejmu i do Rady pastwa. Pierwszy Kastory,

zamieszkay w Podhajcach, przez to w stosunkach z brze-

askim okrgiem wyborczym, umyli stara si o wybór
Klaczki w tym okrgu, a jego zapyta czyby przyj. Klaczko

by gotów, by nawet chtny, ale mia sobie za powinno
zapyta Beusta, ju swego zwierzchnika, czy nie miaby nic

przeciw temu. Oto jego list w tej sprawie:

„Pary, czwartek 17 lutego 1870 r.

„Odebrawszy Twój list i nie chcc w takiej sprawie

dziaa bez upowanienia, telegrafowaem gdzie naley
z zapytaniem. (To wszystko zachowaj dla siebie i nikomu

o tem nie mów). Odpowiedziano, e bardzoby z tego byli

radzi, e to mnie i im wielce posuy. Chodzi wic teraz,

aby rzecz do skutku doprowadzi, bo inaczej w przykrem-

bym stan wietle jako przechwaek i letkiewicz. Znajc
Ci, byem pewny, e lekko nie rzucie projektu, e jeste

pewny sukcesu, i dlatego nie wahaem si z odniesieniem si
wyej. Nie wtpi, e wszelkich stara dooysz, abymy
si nie zblamowali przypadkiem. Pytanie tylko, czy potrzeba

mi bdzie do Brzean zajecha i tam si publicznoci przed-

stawi? Byoby mi to wcale nie na rk, bo za przybyciem

do Wiednia musz zaraz, z wyszego rozkazu, jecha
do Pesztu, co wszystko niemao zabierze czasu. Byoby w ka-

vereinbarten Summe voii 15.000 Francs aequiparirenden

Betrage yon 6.000 fl. in Silber vom 1 Marz 1. J. ange-

fangen, bei dem hierortigen Zahlamte augewiesen wor-

den sind«.

»Der Ihnen Weiter bewilligte Uebersiedlungsbeitrag von
2.000 Francs, wird Ihnen iu der aecjuiparirenden Summe
von SOO fl. in Silber V()U der hierortigen Kanzlei-DIrek-

tion erfolgt werden«.

»Wien den 1 Februar 1870<.

;>Seiner Kais. uud Kouigi. Apost. Majestat Reichskanz-
ler, Minister des Kais. Hauses und des Aussereu.

Beusi".
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dym razie lepiej i polityczniej, gdyby rzecz prowadzon
bya bezemnie, bez zachodów z mej strony, bez frazesów,

quelque chose de spontane qui honorerait egalement les electeurs

et Velu. Wszake, jeli tego koniecznie potrzeba, po-

jad do Brzean, bo raz zapowiedziawszy rzecz u góry, mu-

sz wszelkich dooy stara, aby j przeprowadzi z sukce-

sem. Ale w kadym razie powinni tam w Brzeanach tyle

mie wyrozumiaoci i politycznego sdu, aby odemnie szum-

nych programów i mów nie da..."

W par dni póniej taki dodatek do poprzedniego listu:

„Pary, poniedziaek 1870 r.

„W tej chwili odebraem telegram: radz mi przyj
i bardzo nawet tego pragn... Wic natychmiast wy-

saem do Ciebie depesz: Accepte formellement, a w dodatku

kilka jeszcze tych sów rzucam na poczt".

„Propozycya Twoja jest cudown!! Stawia mnie za-

raz w pooeniu imponujcem i nadzwyczaj mi wszystko ua-

twia, ale chodzi tylko, aby si nie poszkapi, t. j, aby rzecz

dosza do skutku, bo inaczej w oczach mego zwierzchnika

bybym bardzo skompromitowany: gotów w tem widzie hlag^

mego wymysu, a zrozumiesz, jakby mi to zaszkodzio. Tylko

silne zaufanie, jakie mam do Ciebie, do rozwagi Twojej —e
rzeczy na wiatr nie mówisz — mogo mnie spowodowa do

anonsowania projektu Twego wyej. Wic teraz trzeba zwy-

ciy « totit prix. Dokadaj wszelkich stara, nie zaniechaj

niczego i doprowad mnie do portu, bo inaczej, powtarzam,

hlamire ich mich entsetzlich"

.

„Czy potrzeba bdzie mi osobicie stawi si tam przed

publicznoci w Brzeanach, w kadym razie nie powinni

odemnie da szumnych i kompromitujcych wyzna wiary

politycznej — rozumiesz?"

Suba, jak wskazuje akt nominacyi, musiaa si zacz
1 marca. Ale zaledwo objta, staa si dla Klaczki powodem
rozczarowania, zawodu, alu do siebie samego e j przyj.

Tak wiadcz jego listy. Przyjmujc, spodziewa si natu-
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ralnie czynnoci, poytecznoci, rozumnego powodu tej suby.
Kiedy tego nie znalaz, nie widzia, gryz si i z gorycz

pyta dlaczego go do tej suby powoano. W póniejszycli

latach nieraz, kiedy o niej mówi, wspomina, e pyta Beusta,

czego od niego chcia, na co go waciwie sprowadzi, a za

ca odpowied usysza: Pour causer avec Vous. Ta odpo-

wied znaczya zapewne, e minister chcia mie przy sobie

bardzo rozumnego czowieka i z nim o swoich sprawach roz-

mawia, radzi. Klaczce takie stanowisko wydao si syne-

kur, bez powodu i celu, rol upokarzajc, i gorzko, zbyt

gorzko, skary si przed bawicym w Krakowie Januszkie-

wiczem:

„Wiede, 27 marca (niedziela).

„Mój kochany i drogi Eustachy! Rozczulie mnie i za-

chwycie swoim dobrym i poczciwym listem — ale nie mao
mnie take i zawstydzie: tak dugie milczenie moje tem

winniejszem si okazao na sam widok Twojego pisania.

Wiesz em leniuch, wiesz, e lenistwo pióra nigdy u mnie

nie jest dowodem ozibego serca, i dlatego ufam e mi wy-

baczysz, e si dla mnie nie zmienisz, mimo mego niedbal-

stwa w pisaniu. Bardziej ni wzgldem Ciebie, mój drogi,

czuj si winnym wzgldem naszej kochanej i dobrej panny

Leokadyi "), na której list poczciwy i serdeczny jeszcze nie

odpisaem, chocia sobie pozwoliem uy jej porednictwa

w przesyaniu listów do innych, raniej interesujcych osób.

Napisz wszake do niej, i to niebawem, bo a mi ciko
i smutno na sumieniu. Biedna! Có ona tam pocznie bez nas,

bez Ciebie szczególnie, co by dla niej ojcem, bratem —
wszystkiem! Ach masz racy, mój drogi Eustachy; kto lat

40 czy 20 przey na jednem miejscu, to choby i le byo,

upodoba je sobie! Dla mnie Pary jest rajem, z którego wy-

gnaa mnie wasna wina, grzech pierworodny dumy i py-

sznoci — srodze za to pokutuj! Z pozycyi mojej tutaj nie

byby zadowolony, mój drogi przyjacielu— powiadam umyl-

') Pan U) Stryjeskiej.
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nie, e Ty nie byby z niej kontent, bo ja, to przecie wia-

domo, e wci sarkam i gderam na los mój ; ale los mój

wiedeski, tenby nawet i Ciebie oburzy, bo trudniejszej

i faszywszej sytuacyi trudno sobie wystawi. Nie chc i nie

mog o tem pisa. Jeli da Bóg e si zobaczymy, to Ci

wszystko szczegóowo opowiem. Sam osdzisz, sam mi przy-

znasz, e wiele potrzeba odwagi i rezygnacyi, by w tej

pozycyi wytrwa. A wytrwa trzeba, choby tylko dla de-

corum. Przysigo si, przyjo si sub przed wiatem,

haasu narobio si niemao; uczucie przyzwoitoci kae by
cierpliwym, wyrozumiaym, kae znosi wszelkie upokorze-

nia, a znosz onych nie mao! Lekkomylnie postpiem,

to prawda. Przywyky do wyobrae, do sposobów francu-

skich, przywyky do systematycznoci dobrze uorganizowa-

nego pastwa, t miar mierzyem i propozycye robione mi

gdzie indziej, i wyszedem jak Zabocki na mydle, bo mi

oczy mydlono doskonale, a teraz a paka trzeba, i to po

cichu, i to ukradkiem, w ono przyjaciela, jak Ty..."

„Co Ci pisz tutaj, nikomu naturalnie nie mów. Przed

wiatem je fais honne min a mon jeu, mais le jeic est mau-

vais, detestahle! Nie mam odwagi wicej Ci o tem pisa;

boj si, aby w tem nie widzia jakiej mizantropijnej mo-

jej fantazyi. Ale mog Ci powiedzie, e ks. Marcellina, je-

dyna istota, z któr tu szczerze o sobie mówi i swoje po-

oenie w nagoci odkrywam, sama przyznaje jego trudnoci,

jego nadzwyczajn przykro, chocia przedtem bardzo mnie

zachcaa do tego nieszczliwego przesiedlenia. Nie mam
odwagi jecha na wita do Krakowa; chciabym unika py-

ta o siebie, o to co robi, jaki mój tu zawód, jakie zatru-

dnienie? Bo na to wszystko zgoa nie odpowiedzie i tylko

rumieni si umiem. eby wiedzia, w jakich ja perplek-

syach co do moich dobrych znajomych w Paryu! Wszyscy

mi te same zadaj pytania. Ja kama nie chc, prawdy pisa

nie miem bo jest upokarzajc, wic wcale nie odpisuj".

„Nie miej do mnie alu, mój drogi przyjacielu, e nie

przyjad na wita. Bóg mi wiadkiem, e mi to jest nie-

podobna. Mnie ycie zbrzydo, ja znajomych unikam, jakby
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zych wiadków. Nie zajrzaem ani razu do mego mieszka-

nia na Ringu, nie pomylaem jeszcze ani chwili o meblach;

mnie si wydaje, e nie mylc o tem wszystkiem, prdzej

jako wydostan si z tej matni prawdziwej, w któr ranie

rzucia próno i pycha".

„Nie mog Ci robi opisu dnia mego, naksztat tego,

co mi o sobie posyasz. Bo ja waciwie nic nie robi, do

niczego nie jestem uyty; od wszystkiego jestem odcity, od

wszystkiego oddalony; nic nie wiem, do niczego mnie nie

przypuszczaj, o niczem nie informuj; jestem jak w rogu

pomiewiskiem tylko dla siebie i dla drugich".

Poniedziaek.

„Mój drogi i kochany ! Wstrzymaem si wczoraj z wy-

prawieniem listu, bo nie chciaem Ci smuci i wolaem go

spali, a inny napisa. Ale zastanowiwszy si przez noc, zde-

cydowaem si tego nie robi. Przed Tob mniej ni przed

kimkolwiek udawabym nie potrafi, a masz do mskie
serce, by czasem i skarg gorzk od przyjaciela usysze.

Tylko to co Ci pisz, zachowaj dla siebie, nikomu o tem

nie mów i kochaj jak dawniej kochae Twego biednego

Juliana".

Ten list daje wyobraenie o jego pooeniu, ale zara-

zem daje i miar jego wielkiej wraliwoci, jego egzaltacyi

we wszystkich uczuciach. Wszak to byy same pocztki jego

suby: jeszcze ona nie miaa czasu sta si poyteczn i sku-

teczn. Cho pierwsze wraenia byy nieprzyjemne, to nale-

ao mie cierpliwo i wyrozumiao. On za nietylko gry-

zie si i szarpie si w pooeniu które odrazu osdzi nie-

znonem, ale i siebie samego oskara, a niesprawiedliwie.

„Pan Bóg go skara za pych i próno". Kiedy on to sta-

nowisko przyjmowa nie dla prónoci i pychy, ale dla le-

pszych, dla dobrych i szlachetnych powodów suenia swojej

sprawie. Jeeli do jego postanowienia mieszaa si take mi-o wasna — jak zwyke u nas ludzi wysze i nisze po-

budki cz si w naszych postpkach nawet dobrych — to
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W kadym razie w tern oskareniu siebie samego jest brak

miary, zbytek surowoci, egzaltacya w uczuciu pod wpywem
wraenia.

To usposobienie nie ustpuje — owszem wzmaga si, ro-

nie. Listy z nastpnych miesicy wskazuj coraz wikszy
al do siebie samego, wstrt do Wiednia i — tsknot za

Paryem.
Oto naprzyklad taki list z kwietnia do Januszkiewicza:

„Mój kochany i drogi! Mam w Tobie, jak zawsze mia-

em, dobrego, pobaajcego przyjaciela, który si nie zraa
ani mojem lenistwem, ani moj niegodziwoci, i szczerze

mnie kocha, ti^otz alle dem und hei alle dem, jak mówi
Niemcy. Nie jestem, wierzaj mi, do tyla wyzuty z uczu
uczciwych, abym nie podziwia Twojej wytrwaoci w do-

brem, w przyjacielskiem, a tak serdecznem dla mnie uspo-

sobieniu — jestem Ci za to wszystko, co mi wiadczysz^

wdzicznym z caej biednej duszy, wdzicznym nad wyraz

wszelki, i dlatego te wyrazów nie trwoni — chciabym Ci

tylko rk ucisn, tak jak Ci j ciskaem w Paryu, w ci-
kich chwilach ówczesnych, gdy Ty by jedyn dusz mi

litociw, wiern, zaufan... Czemu wic, spytasz si, nie

przyjechaem na wita do Krakowa, skórom tak spragniony

Twego ucisku? Ale sam ju w czci na to odpowiedzia-

e. W czci tylko — bo oprócz ogólnej zawiej tu sytuacyi^

która staa na przeszkodzie wycieczce (w istocie z natury

rzeczy wypywa, e w obecnej kryzie musiaem by na usugi

raz p. Alfreda ^), drugi raz p. Beusta) wstrzymywaa mnie

pewna ociao, pewne zniechcenie do wszystkiego, i do

wszelkiej lokomocyi przedewszystkiem — nieodzowne skutki

mego tak dziwnego, tak rozstrajajcego, a w niczem jeszcze

niezmienionego pooenia. Pooenie to w rzeczy samej wcale

si nie polepszyo. Byem wprawdzie ostatniemi czasy troch

wicej w ruchu; z jednej i z drugiej strony raz po raz przy-

woany do negocyacyj, do spisania jakich punktów — nie

') Potockiego, podówczas prezydenta ministrów.
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miem powiedzie: do rady — ale ja nie po to przyjechaem;

opuciem Pary, rzuciem zawód skromny, ale jawny, iono-

rowy, by by jakim wstydliwym porednikiem midzy oso-

bami w chwilach krytycznych. Nie odmawiam i tych usug,

bynajmniej ! Bylebym, oprócz tego, mia sfer akcyi wyranie

okrelon, sta, honorow, pouwu que je sois traite comme

quelquun de la maison, rozumiesz? Otó takiego traktowa-

nia nie doznaj. Jestem wci trzymany w kwarantannie,

odcity od wszelkiego rzdowego ruchu, ministeryalnej kol-

egialnej pracy, zostawiony samemu sobie bez informacyj, bez

adnej wiadomoci o tem co si dzieje, co si traktuje i ukada.

Sam przyznasz, e tak poniajcego stosunku przyj nie

mog: winienem to sobie i drugim, aby po tylu latach uczci-

wej pracy i uczciwego ycia, nie przyj roli dwuznacznej,

faszywej i upokarzajcej. Ironia losu jest zaprawd dziwna

i arcykomiczna, co mnie z jednej strony stawia niby jako

demonstracy przeciw Moskwie, a z drugiej nie dozwala tu

tyle znaczenia i uznania, ile ich ma najlichszy z koncepi-

stów! Postanowiem jeszcze si przez czas cierpliwi i cze-

ka; przeczekam pierwsze chwile obecnej kryzys, chciabym si

te doczeka zapowiedzianego tu przybycia Henryka ') (który

moe mi by bardzo przydatnym i pewne rzeczy w pewnem

miejscu powiedzie, których mnie samemu powiedzie nie

wypada); ale w poowie maja postawi kwesty stanowczo

i wedug wypadku si zastosuj. Wiem dobrze niedogodnoci

takiego aut-ant, wiem, e powrót do Parya byby przykry

bardzo, bolesny dla prónoci wasnej, nadzwyczaj smutny

pod wzgldem materyalnym — ale do Parya mimo to wróc,
jeli mi si nie uda sytuacy moj tutaj jasn, niewtpliw

uczyni i wyrobi sobie stanowisko, do którego mam prawo".

„Do Parya! Ach, mój drogi, dobry Eustachy, jake
Ty szczliwy, e o Paryu myle moesz, e masz pewno
wrócenia tam, ogldania wszystkich miejsc i osób, które nam
starym tak si stay drogiemi! Cóbym ja da, ebym móg
zachodzi co wieczór na rue Lahorde, przywita nasz do-

') Wyziskiego.



LISTY, 1 25

br, uasz zacn i kochan Cadie!'). Nie przepdziem tu

jeszcze ani jednego takiego wieczora, jakich tam w Paryu

miaem siedm razy na tydzie kadego tygodnia na tej go-

cinnej, miej, jedynej, a tak lekkomylnie porzuconej ulicy

Laborde! I Ty na dobre mylisz powróci do Parya? Serce

mi si kraje na myl, e i Ty si daleko odemnie usuniesz,

bo póki bye w Krakowie, zawsze mogem si pociesza na-

dziej prdkiego ogldania Ci. Ale kto wie, czy razem nie

pojedziemy do Parya, czy Ci tam nawet nie wyprze-
dz? Bardzo by moe, e ju w kocu maja zapakuj ma-

natki i wróc jak niepyszny do ukochanego miasta, którego

obym nigdy nie by opuci! Wszake, jeliby moje pooe-

nie tu ustali si miao, to nie prdzej chyba, jak w przy-

szym roku, w lutym czy marcu do Parya si udam, bo gdy

chodzi o zachowanie politycznych stosunków z Francy^

to tylko przecie w takiej porze tam wyruszy mog, gdy

tam w Paryu jest ycie polityczne — a niemasz go latem,

W kadym razie spodziewam si, e si zobaczymy przed

Twoim wyjazdem do Parya. Przecie nie mog wtpi, e
na Wiede pojedziesz - innej drogi dla Ciebie niema do Pa-

rya, mój drogi Eustachuniu, póki Twój biedny Julek poku-

tuje w Wiedniu".

„Poczciwy Ildefons !
'^) Zobaczysz, e Waleryan na swo-

jem postawi i zrobi jeszcze z niego ksidza! Co te na to

wszystko mówi dobra pani Sailbas ? ^), Nieraz mi przychodzi

na myl, e Zbyszewski prosto z Wiednia poszed do kla-

') Pann Stryjeska.
'^) Kossilowski,

^) Pani Sailbas, Rosyauka, matka sawnej u nas jeneraowej

Kurkowej ! Sama szczera przyjacióka Polaków. M,
Francuz, straci jej majtek. Wtedy zarabiaa na ycie
piórem; miaa wielkie powodzenie. Ale w r, 1863 pisaa

o Polsce sprawiedliwie, z sympaty. Wszystkie pisma

wypowiedziay jej wspópracownictwo; rzd kaza jej wy-
jecha. Osiada w Wersalu; bya w przyjaznych stosun-

kach z Klaczk, Wyziskim, Leonem Zbyszewskim, Ho-
racym Delaroche. Póniej wrócia do Rosyi, Bya nawet

w Warszawie za rzdów swego zicia jen. Hurki.
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sztoru. Mnie nawet i ta droga nie zostaje, bora zbyt grze-

szny i niegodny!..
."

„Niepewno mego pooenia jest taka, e nie miem
sprowadzi tu mebli. Po co narazi si na tyle zachodów

i wydatków w razie, gdyby przyszo powróci do Parya?
Znalazbym tam przynajmniej dawny ciciy zaktek, i ca t
szalon wypraw wiedesk mógbym uwaa za sen jaki

przykry, z którego si wreszcie obudziem w objciach Twoich

i przed sodkim litociwym umiechem poczciwej dobrej Kadi

!

A teraz wyspowiadawszy si Tobie ze wszystkich moich bied

i kopotów, prosz Ci nie opuszczaj mnie, kochaj mnie ja-

ke kocha wiernie od at tylu, i przyjmij dzikczynne i szczere

dozgonne uczucie od Twego biednego
Juliana".

„P. S. O polityce nic Ci powiedzie nie umiem; nie ro-

zumiem wcale p. Alfreda, ani jego sposobu dziaania. By
moe, e to nad mój pytki rozum ; ale mnie si wydaje, e
czas traci, niczego nie obmyla, niczemu nie zaradza, i stra-

szne nam wszystkim gotuje fiasco. Ale to powiadam tyko

Tibi soli. Nie wiem, kto bdzie namiestnikiem w Galicyi.

Staraem si wedle si zaleca na to miejsce Henryka Wo-
dzickiego (w braku Gouchowskiego, któregobym woa). Nie

zrobiem wraenia i odpowiedziano mi, e decyzya oddawna

zapada za Grocholskim— czyby teraz znowu zmiana nast-

pia w widzeniach? Nie wiem zgoa, a sprawdzi tego nie

jest w mojej mocy. ciskam Ci serdecznie".

List nastpny dowodzi, e Wyziuski zaatwi jak
spraw (zapewne Correspondence du Nord-Est), a wpyn
na Klaczk i na jego pooenie tak, e ten odstpi od myli
porzucenia suby i powrotu do Parya.

„Dnia 1 czerwca 1870 r.

„Mój kochany i drogi! Nie odpisaem na Twój list z dnia

29 kwietnia, bo mi byo tak gorzko i smutno, e nie miaem
odwagi si odezwa. Czekaem take przybycia Wyziuskiego

tu, aby ci rezultat jego stara donie, bo od jego przyby-
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cia zrobiem zawis wszelk decyzye nadal. Henryk zwle-

ka swój przyjazd, a potem wyjeclia std prdko, nie zaa-

twiwszy w caoci mojej sprawy, tylko e znaczny krok

przedwstpny zrobi i tern upodobni mi prowadzenie dalsze.

Wczoraj wreszcie wieczorem przyszo do ostatecznej rozprawy,

o ile tu w ogóle co ostatecznie rozstrzygn
si daje. Szczegóy, da Bóg, wkrótce ustnie Ci opowiem;

do na teraz Ci donie, e zostaj..."

„Zostaj! Ach, Ty nie wiesz, mój drogi, ile w tera

sowie dla mnie bólu, cinienia serca, samotnoci, ale nie

jestem dzieckiem, widz, e nic innego teraz uczyni mi nie

wypada. Pozycya moja dalek jeszcze jest od zupenego wy-

janienia; mga wci j otacza. Ale jeli dotrzymaj danego

mi przyrzeczenia, stanie si jakkolwiek znon, czem dotd
nie bya w opinii samego nawet Henryka".

„Pisz do dobrej i kochanej panny Leokadyi o przy-

sanie mi moich gratów. Prawdziwie wstyd mi odezwa si

do niej po tylu miesicach milczenia — ale rachuj na jej

serce tak litociwe, tak wyrozumiae".

List — do pani Eugenii Januszkiewiczowej, bawicej

w Paryu — donosi o kilkodniowym pobycie w Galicyi.

„Boe Ciao. Kraków 16 czerwca.

„askawa i droga Pani! Pisz do Pani godzin przed

wyjazdem do Wiednia, u Eustachego, z którym razem t po-

dró odbd. Eustachy poczciwy jutro cay dzie ze mn
przepdzi w Wiedniu, a potem, potem ach, jake mu dal-

szej podróy zazdroszcz! Tu przez dziesi dni wypoczem
z okropnego Wiednia; wdrowaem po Galicyi; byem w a-
cucie, w Tyczynie u Ludwika Wodzickiego, a ostatecznie

w Woli u ks. Marcellego. Pani znasz Wol: cudowne to

miejsce, a cudowniejsza jego teraz jeszcze chdtelaine, ks. Zu-

zanna. Byo mi jak pczkowi w male — i tem smutniej na-

turalnie bdzie w Wiedniu. Dzisiaj rano widziaem procesy

na Rynku, prawdziwie malowniczy i imponujcy obraz ; so-

wem wynosz z tej krótkiej wycieczki najmilsze wraenia,

najdrosze wspomnienia ! . .

."
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„Dzikuj Pani jak najczulej za list z G-go, nie odpi-

suj ua szczególne zapytania w nim zawarte, bo na nie od-

powied de visu przywiezie Eustachy. Obejrzy on zaraz ze

mn jutro moje mieszkanie na Ringu, a poniewa ma metr

francuski, wic i wszystkie miary wemie. Jestem troch

w kopocie co do mego salonu. Zrazu mylaem wcale go

na teraz nie meblowa, bo pienidzy mam bardzo mao,

zwaszcza, e tysic franków musz w przyszym miesicu

przesa siostrze. Z drugiej strony, gdy mi tak smutno i sa-

motno w Wiedniu, chciabym przynajmniej mieszkanie jako

tako heimlich urzdzi. Jest nadzieja jakiej nowej pieninej

kombinacyi, któraby mi dozwolia salon urzeczywistni. Jeli

plan dojrzeje, nie omieszkam donie o tem Pani i rady i po-

mocy askawej zasign".

List nastpny, jest prawdopodobnie do panny Stryje-

skiej, sdzc z treci, ale przechowany midzy papierami Ja-

nuszkiewicza.

„Wiede, 22 czerwca 1870 r.

„askawa i droga Pani! Smutno mi dosy od czasu,

gdym si poegna z naszym dobrym Eustachym. Pani sobie

teraz rozkoszujesz; jeste w Paryu, masz Eustachego, wic
nawet nie pomylisz o biednym Julianie, co si tam w tyra

piekielnym Wiedniu arzy i topi pod socem przykrem, i gu-

piem, jak wszystko, co jest wiedeskie — bo tu nawet soce
jest gupie i bez smaku ! ^'e nest pas une boutade de ma
part: wystaw sobie, droga Pani, e soce tu ju o 5-ej rano

tak doskwiera, e spa niepodobna; natomiast okoo poudnia

zaczyna si wiatr zimny, który wszystek kurz z caej kuli

ziemskiej ze sob unosi, a wieczorem za to deszcz pada, co

ostatni nadziej wytchnienia w tym nudnym i miesznym

Yolksgarten odbiera, i czowieka o 7-ej ju do ciupy zap-

dza, bez towarzystwa, bez beziga ... W takim to stanie za-

sta mnie przedwczoraj Filip Dearoche '), który tu kuryerem

') Modszy brat Horacego Dearoche, urzdnik w ministe-

ryum spraw zagranicznych.
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przyjecha (i szczliwy ju wyjecha). Siedlimy obaj na ka-

napie, jak Maryusz na ruinach Kartagi, i rozpamitywalimy

dawne bogie czasy ... A czy wie Pani, e tu graj ludow
sztuk od lat stu, w której sawna jest piosenka z nastpu-

jcym refrain:

Es gibt nur a Kaiserstadt,

Es gibt nur a Wien

!

Wtpi, czy gdziekolwiek gupota ludzka do takiego dosza

szczytu, jak w tym refrain, któremu publiczno tutejsza sza-

lenie zawsze przyklaskuje".

„Jeli Pani w obecnym licie race odbicie powszech-

nej wiedeskiej gupoty dostrzeesz, to nie dziw si Pani

temu: On suhit son milieu. Ja tu po kilku miesicach jeszcze

pobytu zupenymi zostan kretynem ; sprowadzicie mnie po-

tem do Parya i bdziecie mnie mogli za pienidze pokazy-

wa — na dochód Szkoy Batiniolskiej
;
poczciwy p. Seweryn

si ucieszy i przyzna wtenczas, e si przecie na co zda-

em w tym wiecie".

„Od czasu, gdy ju z pewnoci wiem, em na dugie

lata skazany na t Sybery wiedesk, coraz czulej i tskniej

zwracam si myl do ulicy Laborde. A có te porabia nasz

drogi Kossilowski? Co Pani wie o naszej dobrej pani Sail

has? Horacy ma ju wasny dom w Wersalu, o tem si do-

wiedziaem od Filipa, a dziki Rodakowskiemu mam te kilka

szczegóów o Kapliskim i pani Helenie. Czy Pani czytaa

artyku Kapliskiego o pani Wgierskiej ?
'). Przeliczny; ju

nasi teraz tak pisa nie umiej; a strach, co teraz za styl

polski, o ile o nim sdzi mog z dzienników galicyjskich!

Rodakowski bawi tu od kilku dni z on i dziemi, zda
do Parya: kto tylko ma rozum i serce, ten spieszy do was.

Odwiedzi mnie w Biurze i przez ca godzin mia si do

rozj)uku na widok mojej piteuse fij/ure w biurze austryackienj

z tytuem hofratowskim i perspektyw Volks(jartenu!"

') Zofia /. Kamiskicii Wgierska, wspópracowniczka wielu

pism polskich, osiada w Paryu.

St. Tarnowski: Juliau Klaczko. 9
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„Nie miaem jeszcze adnego znaku ycia od Was, od

czasu wyjazdu Eustachego. Nie mam Wam tego za ze —
szczliwi rzadlio liedy myle mog o biednych potpie-

cach, jak ja. Ale e dotd ani Debatóio, ani Revue nie od-

bieram, to straszny cie rzuca na d<»m komisowy Laborde".

„Eustachy zapewne Pani powiedzia, e mowa o wy-

braniu mnie na posa w Galicyi. Otó, jak wszystko tutaj,

rzecz si znowu jako zachwiaa, a to skutkiem wanie zby-

tniego zrazu sukcesu. Mylano zrazu stawi moj kandyda-

tur w Krakowskiem
;
potem w Tarnowie tego samego sobie

yczyli; nastpnie i w Stryjskiem — a teraz mi pisz z Kra-

kowa, e obawa jest, abym zupenie nie zosta na placu i ni-

gdzie wybranym nie by, bo Krakowskie spuci si na Tar-

nowskie, Tarnowskie na Stryjskie i uaprzemiau. Sprawdzi si

polskie przysowie, e wród wielu jake brzmi to przy-

sowie? Ja tak gupiej, e nawet po polsku zapominam —
ale nie zapomn nigdy o drogiej uroczej ulicy Laborde i bd
zawsze jej wiernym i obowizanym.

Julian'^.

Korespondentka — panna Stryjeska czy pani Jauuszkie-

wiczowa — musiaa Klaczk pociesza, uspokaja, tómaczye

mu, e si ze swojem nowem yciem oswoi, bo przeciw temu

powstaje on gwatownie.

„Wiede, pitek, 24 czerwca.

„Nie, droga i dobra Pani, ja do tego Wiednia nie przy-

zwyczaj si nigdy ! Nie mówi ju nic o oddaleniu od Was.

o wyrwaniu mnie z dawnych, zayych stosunków, o uroku

Parya, o karyerze mej literackiej, zupenie zamanej. Nie-

chaj Pani tylko to jedno pomyli, e przy dwudziestoletniem

poyciu we Francyi przywykem do tej jednolitoci, skoczo-

noci, do tego narodowego i moralnego porzdku, które s
dusz Francyi, tu za, w tej nieszczliwej Austryi, wszystko

jest multicolore et higarre ; adnej normy, adnego staego

punktu w widzeniach i zajciach, jest si jak w kalejdosko-

pie kamyczek wci przerzucany i inne przyjmujcy ksztaty.

Mamy trzy ministerya, trzy parlamenty, 17 sejmów, narodów
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bez liczby. Mamy polityk wgiersk, czy niemieck, czy

sowiask, czy wschód ui? Jeli ranie wybior na posa,

bd posem galicyjskim, potem reichsratem, potem delega-

tem w wspólnych delegacyach, oprócz tego urzdnikiem, ale

Polaliiem by mi nie wolno, bo kade sowo, wypowiedziane

we Lwowie lub w Wiedniu czy Peszcie, bdzie matiere d, re-

crimination. Co mówi: Polakiem? Nawet czowiekiem, istot

jak niylc i wasne przekonanie majc mi by nie wolno!

Ach ta zota Francya, z jej porzdkiem, z jej jednoci, z jej

sta konsekwentn harmoni, history i dusz..."

„Nie wiem jes/-cze nic o wyborach w Galicyi; nie otrzy-

maem adnej wskazówki od I^ral<^owa od czasu gdym ostatni

raz do Pani pisa (przedwczoraj). Widz tylko, e Dziennik

Licowskl (organ demokracyi, s^il vous plait!) oburza si na

my wyboru czowieka, „który zszarza swoje ycie w przed-

pokojach Czartoryszczyzny, zanim resztki swej lichej istoty

zaprzeda obcemu rzdowi... Ce n'est la que le commence-

ment^.

„Wkrótce zapewne dowiesz si Pani z dzienników lwow-

skich, e towarzysz Tropraana zosta wreszcie odkryty i e
nie jest R. D. P. I. KI "

„Co mi donosi poczciwy Eustachy o stanie mych fun-

duszów w Paryu, jest bardzo zasmucajcem, ale nie po-

wiem, eby byo surpryz — mniej wicej czego podobnego

si spodziewaem, acz sobie tego wyzna nie miaem. Trzeba

wic znowu bdzie poyczy przynajmniej z 1000 fr. jeszcze,

bo jake inaczej si umeblowa? Przedstawiem wczoraj za-

raz opakany stan moich finansów ks. Marcellinie i decyzya

stana, aby by bardzo skromnym i oszczdnym w umeblo-

waniu".

Zawsze te same narzekania na Wiede i westchnienia

za Paryem i przyjaciómi.

„Za jeden miesic egzystencyi tam, oddabym mój tytu

hofratowski. Mnie tu wcale nie zabawnie. C/.as okropny; zimno,

wiatr borealny, nawet Yolksgarten z-dmkmty] Takie to moje

lato! Jedyna ucieczka w towarzystwie dobrej i miosiernej

9*



132 JULIAN KLACZKO.

ks. Marcelliny — ale i ona wkrótce wyjedzie, a wtedy zo-

stan sam jak koek".

„Elekcya moja w Galicyi zdaje mi si, e zapewniona:

jeli nie w Tarnowskiem, to w Krakowskiem wybrany bd —
ale co potem? TruduOv pooenia megv) w Sejmie bdzie

wielka. Na kade moje upomnienie do rozsdku i umiarko-

wania — a potrzeba tego teraz bardziej ni kiedykolwiek w Ga-

licyi, po tem wszystkiem co si traktowao w Ems — odpo-

wiedz mi naturalnie, e mówi jako urzdnik, jako patny

tiofrat, jako narzdzie despotyzmów, ciemizców i t. p. Nasi

przecie tak lekk zawsze maj rczk, i tak peni s atty-

cyzmu!. .."

Z tych krótkich miesicy jego suby w ministeryum

spraw zagranicznych, dwa szczegóy anegdotyczne, ale go-

dne pamici, charakterystyczne. Wieczorami schodzi si

Klaczko z szefem sekcyi Atenbergiem, przegldali depesze,

dzienniki, rozmawiali o wypadkach biecych. Pewnego razu

rozmowa zesza na rok 1863. Klaczko wytyka dwuznaczne

postpowanie Austryi, przez to jej poredni wpyw na trwa-

nie i rozszerzenie powstania. Altenberg odpowiedzia z zimn
krwi: Ja, erlanhen Sie, die Wielopolski schen GeschicJiten

konntn dach Oesterreich iiber sich nicht ergehen lassen. Sowo
ciekawe; jeeli nawet nie wykrywa powodów ówczesnego

zachowania si Austryi, to w kadym razie przypada dobrze

do stanowiska, przez ni nieraz wzgldem sprawy polskiej

zajtego. Polska niepodlega i silna — i owszem; Polska z-
czona i pogodzona z Rosy — nie!

Drugi drobny fakt, przez Kla^^-zk nieraz wspominany,

to jego odmowa jakiej (bliej nie oznaczonej) przysugi, ja-

kiej Benst od niego zada. Kanclerz, zdziwiony, a moe
uraony, powiedzia: Hoffmann Vaurait fait d, via dy.mande.

Klaczko odpar: Monsieur le ComU, cest qxi'il y a des horn-

mes comnie iifaut, et ii nen trouve d'autres comme ii en faut.

Sprawa wyboru na posa, o której Klaczko par razy

w tych listach wspomina, dochodzi wreszcie do koca. Ofia-

rowano mu mandat z trzech okrgów, wybra okrg Tarnów-
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ski (z wikszej wasnoci). Zawiadamia go namiestnictwo,

e wybór dokonany 12 lipca. Ale potrzebna jest przynale-

no do jakiej gminy : Dietl zawiadamia Klaczk urzdo-

wnie, e gmina miasta Krakowa przyja go do swego zwizku
dnia 6 lipca.

Sejm ma by w sierpniu, ale przedtem, teraz w lipcu,

zanosi si ju wyranie na rzeczy waniejsze, jak Sejm!

Wojna Prus z Francy w powietrzu, wybuchnie lada dzie!

W tej chwili wysany by Klaczko z Wiednia do Flo-

rencyi i do Parya w jakiej urzdowej sprawie. W papie-

rach jego znajduj pismo z uiiuisteryum spraw zagranicznych,

o dwa ata póniejsze, z lipca r. 1872, które nie mówi, z czem

by posany, w jakim celu, ale dowodzi, e odby eine Dienst-

reise iiber Florenz nach Paris. Na t podró wzi omset
reskich. Szczegóowego rachunku nie zoy. Miuisteryum

przypuszcza, e takiego po dwóch atach zoy nie potrafi

i tego wcale uie da, tylko donosi, e nie mogc tego wy-

datku w swoich rachunkach uwidoczni we wszystkich szcze-

góach, zapisze go ogólnie jako Reisepaiischalien.

7i czem by posany? Co zdaje si by pewnem, to, e
przed wybuchem wojny byy ze strony Austryi podjte sta-

rania o porozumienie, o przymierze midzy Austry, Francy
i Wochami. Miay by nawet wasnorczne listy cesarza

Franciszka Józefa do króla Wiktora Emmanuela i do Napo-

leona III. Czy nie w tej sprawie, nie z temi listami, odbywa
Klaczko ow Dienstreise nach Florenz ttnd Parisf Beust

w swoich Pamitnikach uie wspomina o niej ani jednem

sowem.
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Pocztki wojny. Zudzenia. Podró Klaczki do Parya. Audyencya

u Cesarzowej Eugienii. Niepewne pddania. Seim we Lwowie. Dyskus-

sya adresowa. Mowa Klaczki. Jej wraenie.

Zaczynaa si tragedya.

Jej strasznego koca nie przewidywa nikt z widzów,

ani z aktorów, z wyjtkiem jednego.

W Paryu sprzedawano wtedy papugi, które umiay

mówi: A Berlin. Do tych papug bylimy wszyscy podobni

Jak one powtarzalimy: A Berlin, jak one nie wiedzielimy

co mówimy. Tragedya zaczynaa si wesoo, z nadziej, z pe-

wnoci zwycistwa Francyi, upokorzenia Prus. Wojsko pru-

skie dowiodo wprawdzie wieo znakomitoci swojej broni

i swojej komendy, ale wojsko francuskie musi by od niego

wyszem. Przecie ono francuskie, zwyciskie w tylu woj-

nach, opromienione chwa tylu wieków! Przecie cesarz,

Napoleon, taki polityk mdry, nie rzuci si w wielk spraw

i wypraw lekko, bez zaopatrzenia wojska i Francyi we wszyst-

ko, co do zwycistwa potrzebne! Wojna moe by trudn

i dug, ale troch cierpliwoci, a wiat ujrzy ory francu-

skie za Renem, a od Renu polec dalej . .

.

Nie wiedzia, nie przypuszcza w Europie nikt — oprócz

Prusaków — e cesarz wanie wda si w t wojn lekko-

mylnie, e warunków zwycistwa nie opatrzy. Ju podupa-

dajcy na siach i zdolnoci, upokorzony niepowodzeniem

w Meksyku i w sprawie polskiej, zaniepokojony i wzrostem

przewagi pruskiej, do której sam niebacznie dopomóg, i wzro-
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stem opozycji w samej Prancyi, chcia odzyska swój przy-

blady urok i znaczenie, utwierdzi swój tron i swoj dyna-

sty w wielkim akcie, wielkiem zwycistwie, wielkiej chwale.

Ufa w swoj gwiazd, ufa on take w niezwycionó
Francyi, a zapomnia, e i najwikszy zwycionym by moe,
jeeli nie ma do rodków do zwycienia. Kzd regular-

nego pastwa i pierwszego jak si zdawao w Europie mo-

carstwa, mia wojno przed sob, a nie przysposobi do niej

ani liczby wojska, ani broni dosy, ani floty do pomagania

armii ldowej. Nie zna, nie bada ani si nieprzyjaciela, ani

nawet usposobienia tych, na których liczy jalc na sprzymie-

rzeców. Myla, e w chwili wydania wojny Austrya postawi

trzy kro sto tysicy ludzi w Czechach, eby odciga i za-

trzyma cz si pruskich ; wystpi z t nadziej przed

austryackim ministrem w ostatniej chwili, nie zapytawszy

z góry, zawczasu, dawno, czy Austrya moe i czy chce, nie

zapewniwszy si e ona to zrobi. Nie wiedzia e Wochy,
z nieprzyjacielem Francyi w zmowie, czychaj tylko na jej

niepowodzenia, eby si rzuci na Rzym. Wojna wydana—
a dla Francyi punktu oparcia nigdzie, w nikim. Wszystkie

pastwa, nawet te co niespokojne o siebie, albo obojtne

i bierne, albo zastraszone, albo wprost nieprzyjacielowi y-
czliwe. Austrya boi si Prus, boi si o siebie, o swoj przy-

szo, o swoje stanowisko mocarstwa, ale nie mie si ru-

szy, ani odezwa. Korpusu obserwacyjnego w Czechach na

poczekaniu, prdko, postawi nie moe, a choby nawet mo-

ga, to nie ma odwagi, bo Rosya zagrozia jej wojn, gdyby

chciaa zrobi cokolwiek na korzy Francyi. Tego za nie

rozumie, e neutralno bya zapewne konieczn, ale neu-

tralno zbrojna dla Rosyi nie byaby dostatecznym pretek-

stem do wojny, a dla Prus byaby jednak upomnieniem go-

dnem uwagi. Wierzya za ona take w zwycistwo Fran-

cyi, a jak Napoleon III przed czterema laty w jej wojnie

z Prusami, udzia si nadziej, e kiedy strony wojujce,

zmczone i wyczerpane, zapragn koca wojny, ona wystpi

w tej roli rozjemcy, arbitra, o jakiej wtedy marzy cesarz

Francuzów. Rosya, zalepiona swoj mciwoci za sympa-
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tye Francji do Polski, zachowuje si spokojnie, ale ca
wag swojej potgi suy Prusom — niebaczna — za pewny
punkt oparcia, za assekuracy. Anglia, zalepiona take swoj
odwieczn zazdroci do Francyi i swoj doktryn nie wda-

wania si w cudze sprawy, swoim le zrozumianym intere-

sem i egoizmem, ma w tej sprawie wzrok tak krótki, tak

nieprzewidujcy, jak miaa go w sprawie duskiej.

Wojna si zacza, echa strzaów armatnich rozchodz

si po caym wiecie; ale nie sycha eby Francuzi posu-

wali si naprzód, eby przechodzili Ren. Nie: to raczej Pru-

sacy posuwaj si bardziej w gb Francyi. Pierwsze spot-

kania, pierwsze mae bitwy, nie zwyciskie co prawda i co

przykro, ale to jeszcze nic nie znaczy ! To pocztki : a dalej

Francya zbierze, skupi swoje siy, i w walnej bitwie pokae
e ona Francya, ona zawsze niezwyciona.

Przychodzi Woerth, przychodzi Gravelotte . . . Francya

pobita, Prusy zwyciskie, i bardzo, wietnie, strasznie zwy-

ciskie. Osupienie, stupor! Zrazu niedowierzanie; to nie moe
by, to przesada. Ale to nie przesada, to prawda, nie uwie-

rzy nie mona, trzeba wierzy e to fakt, i fakt tak wielki,

e gdyby nawet po tych bitwach nastpi koniec wojny, to

on dla Francyi ju dobrym, wietnym by nie moe — w naj-

lepszym razie nie bardzo zym, poowiczn\ui.

Wtedy miertelna trwoga, rozpaczy bliska. Jak si to

skoczy? Czy si niUt nie wda, nie ruszy, nie spróbuje

wstrzyma? ratowa równowagi i bezpieczestwa wszystkich?

Nie, nikt si nie ruszy, nikt nic nie zrobi. Z zaoo-
nemi rkami, z ironicznym umiechem jedne, z niedonym
niepokojem drugie, patrz wszystkie pastwa na pogrom

Francyi.

Co najwicej by w tych pastwach, niektórych, jaki

niepokój, jaka niejasna ch zrobienia czego, bez wiado-

moci co zrobi, tem bardziej bez staego zamiaru. Takiego

usposobienia w Austryi wyrazem bya jaka misya, z jak
kanclerz Beust wysa Klaczk do Parya. Jaka bya jej

tre, czy miaa w sobie jakie propozycye realne, nie wiemy.

Nie moemy take oznaczy dokadnie, kiedy si odbya.
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Wiemy tylko, e bya, i e ju po pierwszych niepowodze

niach fiaucuskich ; w pierwszej poowie sierpnia zapewne,

skoro w drugiej Klaczko by we Lwowie na Sejmie. To tylko

pewne, e jedzi! i e zaraz po przyjedzie by przyjty

przez cesarzow Eugieui. Sam jednak, mnie przynajmniej,

nie powiedzia nigdy o co chodzio, ani jak si to odbyo;

a w ostatniej chorobie kilka razy z pewnem naleganiem py-

tany, nie chcia odpowiedzie, zbywa sowami: „Dajmy po-

kój, nie warto".

Powstaa, i daje si c/aseni sysze legenda, jakoby kan-

clerz Beust by powzi myl odstpienia Galicyi Rosyi, a za

t cen otrzyma od niej interwency za Francy. Cesarzowa

miaa na to powiedzie: Encore sacrijier la Pologne? Non,

non. Noiis lui avons deja fait assez de mai. I te jej sowa,

i ten pomys Benstji, wygldaj bardzo niepodobne do prawdy;

w kadym razie nie Klaczko by ródem lego podania. Co

istotnie wyszo od niego, sysza to z jego ust Jan Stadnicki, to,

e Cesarzowa nalegaa na interwency anstryack, a Klaczko

odpowiada, e ta interwencya byaby z góry skazana na

daremno, jeeli wojska francuskie nie odnios jakiej choby

mae.) korzyci. Na to Cesarzowa, e wypadki postpuj szybko,

nie zostawiaj czasu do namysu. Klaczko mia odpowiedzie:

Durez. Jeeli z [lewnem uczuciem odwetu powtórzy sowo,

które r/.d francuski mówi Polakom w r. Ib6.3, to w tej

chwili tak bolef^nej, i wzgldem kobiety, b> raczej nielito-

ciwym. Moe mu si to sowo tylko wymkno niechccy

1)0 e dla Francyi mia serce gorce i czue, to zbyt pewne.

W samej tej rozmowie z Cesarzow mia si rozpaka. Ona

miaa go wstrzyma: Pas d^attendrissement ! Da la fcrmete,

du courage! Oto wszystko, co wiemy o tej jego jedzie do

Parya i audyencyi.

Z czemkolwiek Klaczko jedzi do Parya, spezo na

niczem to, jak spezo wszystko. Nikt si nie ruszy, nikt

si nie odezwa nawet, nikt nie uczu, a przynajmniej nie

powiedzia, e to nie samej t\lko Francyi pogrom, ale po-

grom zasad, podstaw, warunków bezpieczestwa dla wszyst-

kich — sztych w serce tego wiata, co z chrzeciastwa wyrós,
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a w przodownictwie plemion romaskich wyuczy si i wy-

ksztaci swoj cywilizacy. Nie, tego nie powie nikt, ani

w Anglii, ani w Austryi, ani we Wlos/ech, ani tembardziej

i natuialnie w Rosyi. W caym wiecie — chrzecinuskim

i cywilizowanym jednak (!) — podniós si tylko jeden taki glos.

Zasiada w tych smutnych dniach biedny prowincjonalny

Sejm maego nieznaczcego kraju, Sejm galicyjski we Lwo-

wie. Ale ten Sejm by ptlski. W nim jako pose zasiada

Julian Klaczko.

Sejm mia uchwali adres do Cesarza. W projekcie

adresu, wniesionym przez komisy, by ustp z alluzj do

toczcej si wojny, do jej gronych skutków, ale ta allu-

zya bya niewyrana, zakryta. Wielu powanych posów

w Sejmie, i wikszo w komisyi, sdzili, e otwarciej mó-

wi nie mona, bo sprawy zagraniczne nie nale do Sejmu,

a gdyby chcia o nich mówi, mógby si narazi na nieprzy-

jcie adresu, co byoby i upokorzeniem i szkod. Klaczko

sdzi inaczej; sdzi, e w takich okoliczn-ciach milczenie

lub pósówka nie s ani gndne, ani poyteczne; chcia wi-

cej miaoci, wicej szczeroci w adresie. Ten ustp adresu

mówi, e Sejm pragnie, a dobro wszystkich wymaga, „iby

prawo zapanowao nad si, eby narodom ucinionym obc
przemoc sprawiedliwo bya wymierZ' na, i zabezpieczony

zosta pokój trway".

Dnia 30 sierpnia, tego samego dnia, kiedy poczy
grzmie dziaa pod Sedanem, odbywaa si w naszym skrom-

nym Sejmie ta dyskusya adresowa. Jak smutne echo tamtych

armatnich grzmotów, odezwa si na drugim kocu Europy

gos, grzmicy, zowrogi, bagalny — bezskuteczny: ale nie

marny jednak, bo nie jest nigdy marnym glos sumienia i ho-

noru, a potrzebny by tern bardziej, e jeden da si sysze
na wiecie.

Klaczko pierwszy raz mówi w ciele parlamentarnem,

pierwszy raz w kwestiach politycznych. Mówi bez innego

przygotowania, jak to, które mia w swojem uczuciu i swo-

jem rozmylaniu. Zreszt improwizowa, napisanego nie mia
ani jednego sowa. Mamy t mow tak, jak j przechoway
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zapiski stenografów, przez mówc naturalnie widziane i po-

poprawione.

„Adres dzieli si na dwie czci, w jednej mowa o po-

trzebach krajowych. Jest to cz nader wana i e tak rzek
wewntrzna. Drug cz nazwahy mona zewntrzn ; za-

wiera te wzgldy, od których si zaczyna messa cesarski, to

jest: stosunki pastwa wobec zagranicznych wypadków. Cz
wewntrzn, t, która mówi o potrzebach kraju, zupenie

przyjmuj, a owiadczam to dla unikuienia nieporozumie,

jakobym zwracajc przedewszystkiem uwag na zewntrzne

stosunki, chcia przez to usun i w gb odrzuci potrzeby

kraju".

„Gdybym mia si odwoa do ycia tak slcromnego

i tak ciemnego jak m^Je, gdybym mia przypuci, e cz
tylko maa Sejmu kied>lcolwiek czytaa com pisa lub mó-

wi, nie babym si nieporozumienia. Odkd gos polski do

polskiej publicznoci podnosz, zawsze zalecaem, zawsze ba-

gaem o zajmowanie si wewntrznemi potrzebami kraju. Za-

grzewaem zawsze do pracy, e tak powiem mrówczej, i prze-

strzegaem przed wszelkim orlim polotem po obszarach fan-

tazyi. Tego przekonania, z którem si zrosem, z którem si

zrós cay mój zawód, jestem i teraz. A wszake s chwile,

w których horyzontu naszego zmruonem zupenie okiem za-

krela nie wolno, w których, pilnujc bacznie ódki naszej

prowincyonanej, gwiazd si jednak i znaków na niebie raz

po raz rad/i powinnimy. Znaki za na niebie s teraz

straszne; wskazuj wielkie zmiany, które wpyn na sprawy

zewntrzne pa;?twa austryackiego, i na losy tej prowincyi

naszej, która z tem cesarstwem jest zwizana".

„Na to wic przedewszystkiem chciabym zwróci uwag,
bo znajduj, e dotyczcy ustp adresu z)yt jest niewyra-

ny, nieokrelony, i jeli tak rzec wolno, a wyraenie to

w moich ustach zda si moe dziwnem, zbyt dyplomatycznie

potr'a o t wielk kwesty, która si teraz przed naszemi

oczyma rozstrzyga".
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„Jestemy wiadkami, panowie, jednego z najwikszych

i najsroszych, a w skutkach swoich najpodniejszych bojów,

jakie wiek ten, a moe i dawne wieki widziay".

„Po jednej stronie stoi naród, z którym wi nas tra-

dycye, naród, który przedewszystkiem jest ludzkim, który

jest przedewszystkiem uniwersalnym. Wszystkie dnoci tego

narodu, wszystkie jego czyny i dziea maj i miay zawsze

charakter i cech i cel powszechnoci. Od Wojen Krzyowych

poczwszy a do wielkich przemian z przeszego wieku, wsz-

dzie Francya przewodzi swoj myl ludom, i jak ten kro-

nikarz, który, zebrawszy róne roczniki tyczce si Wojen

Krzyowych, nazwa je: Gesa Dei per Francos, czyny Boe
przez Franków zdziaane, tak miao powiedzie mona, e
wszystko, co dobrego lub te zego od wieków na wiecie si

dziao, byo zdziaane przez Franków. Oni dali popd do

wszystkiego, co wiat nowszemi pchno tory, oni byli po-

cztkiem w dobrem, jak i zem, i losy te ich dotykaj uni-

wersalnie caej ludzkoci. Dotykaj te pastwa austryac-

kiego, dotykaj i prowincyi naszej, z Austry teraz pod do-

br wol Cesarzu niezawodnie wiernie zwizanej'.

„Panowie ! Ze Francya nieraz take i bdzia, e we

Francyi nieraz smutne si pokazuj objawy, to jest rzecz

niezawodn; a wspominam o tem dlatego, e nieraz to si

sysze diije, a nawet tutaj jeden z posów, p. Borkowski,

w wietnej swej mowie — przepraszam, improwizacyi — tak

daleko zaszed, e obecne klski Francyi uwaa prawie za

zasuone, za „opatrzne", i widzia w zajedzie Prusaków

wielk chost Bo. Mnie zdaje si ta wojna by wielk

walk pierwiastku dodatniego z przeczcym, a ten duch prze-

czcy, der Gnis, der stets rerneint, musi mie nieprzeparty

urok dla pewnych umysów, jeeli tam, gdzie on walczy,

mog zachowa tak neutralno. Ja przecie wol dodatnie

pierwiastki — i wol ten naród, który wszystkie dodatnie strony

uniwersalnego ycia przedstawia, i o którym miao rzec mo-

na, ze swemi historycznemi czynami Boe myli nieraz

wcieli w ludzko: Gsta Dei per Francos. Niedawno temu

jeden francuski biskup powiedzia, e we Francyi od missyo-
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narza do komiwojaera kady jest apostoem. Naród ten moe
by apostoem to prawdy, to faszu, apostoem dobrego lub

zego, ale ma zawsze t dno uniwersaln , która wszyst-

kie ludy wie i ogarnia, a jako taki staje wanie w zu-

penie przeciwnym kierunku do pastwa, które z nim teraz

bój krwawy prowadzi". (Oklaski).

„Gosz gazety niemieckie w artykuach, których znana

jest warto, a niekiedy i cena, e to naród zepsuty, niemo-

ralny, ten francuski. Ale, panowie, naród zepsuty i niemo-

ralny nie bije si tak, jalc ten co si bije pod Metz! Kto

o Francyi sdzi z paryskiego bruku i wydaje wyrok z tego,

co widzia na bulwarach, ten le sdzi, bo widzia tylko szum

i szumowiny. Szumy i szumowiny zawsze na wierzch wy-

chodz; pery le w gbi morza, i do dna tego francuskiego

morza trzeba sign, eby widzie, jakie tam pery cnoty,

powicenia, patryotyzmu, i jaka mio ludzkoci!"

„Mame jeszcze doda, e w tym kierunku naród fran-

cuski reprezentuje to, co nam w Polsce, co nam w Austryi

jest drogiem i witem, e reprezentuje katolicyzm, i e obecna

wojna jest take poniekd walk katolicyzmu przeciw pro-

testantyzmowi? Francya jest najstarsz córk Kocioa chrze-

ciaskiego; z jej upadkiem katolicyzm wprawdzie nie upa-

dnie, bo stoi on na trwalszej opoce, ale niezawodnie wiele

ucierpi, na wielkie próby bdzie wystawionym, a wic i to

take, a wic wszystko wie nas z Francya".

„Naprzeciwko niej stoi pastwo, którego charakteryzo-

wa bliej nie potrzebuj, bo kady z nas, i kady Sowia-

nin, czuje i wie, co znaczy krzyak, bo miecz jego na na-

szych kartach krwawe swe dzieje wypisa; dzieje tych, któ-

rzy jak do nas przyszli, nazywali si Niedwiedziami, nazy-

wali si Lwami, przybierali sobie zawsze drapiene imiona,

jakby z poczucia i przyznania, i zawczasu wcielili w historyc

ludzkoci to przestraszajce prawo, które Darwin usiuje wy-

kaza w historyi natury, prawo, co sabych i maych oddaje

na er silnym i wielkim. Biada sabym! biada maym! —
oto haso tych rycerzy pogaskiego zakonu".

k
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„Wojowali oni naprzód przeciw maym i sabym, prze-

ciw ludom sowiaskim w imi cbrzeciastwa, potem w imi
cywilizacyi, nastpnie w imi liberalizmu. Bylimy ju od

dawna cbrzecianami na Litwie, a oni jeszcze wci urzdzali

przeciw nam wyprawy krzyowe. Czecby i Polska w XV
wieku stay w cywilizacyi na równi, jeeli nie wyej od nie-

jednego ociennego narodu, oni wtedy walczyli z nanii w imi
cywilizacyi. Teraz w imi liberalizmu wytpia nas ten sam

krzyak, wyzuwa nas z naszycb praw, nawet z naszego j-
zyka. Takiem jest to pastwo, takiem okazao si w dzie-

jach". (Oklaski).

„Powiecie mi moe na to, e i Francya jest cliciw

sawy, znaczenia i wpywu. Prawda! Ale uwaajcie, pano-

wie, jakiego to wpywu da naród francuski. Oto wpywu
moralnego, który sam nazywa inflnences (i to w liczbie mno-

giej), wpywu swoich idei, swoich obyczajów, swojej litera-

tury, i swojej powagi. Ten który przeciwko niej stoi, ten

nie dba o te moralne wpywy; on tylko pragnie ziemi, i je-

dn po drugiej uciemi i zagarnia. Do tu spyta si

dziejów! Od Ludwika XI powikszya si Francya o jedn
tylko Alzacy, wiemy za z jakich to upów stay si Prusy

mocarstwem; wiemy, e w jednym rokn 1866 powikszyy si

o obszar ziem dziesi razy wikszy od Alzacyi. „Mnich

apostata i lennik spanoszony", jak go nazwa nasz poeta —
wiemy przecie, dla jakich to dóbr niebieskich apostazyowa

i czyim by lennikiem".

„S tu, powtarzam, dwie wielkie historyczne idee, wal-

czce przeciwko sobie: i czy zwycistwo zaway na t lub

ow stron, to dla nas z ludzkiego ju tylko stanowiska, ze

stanowiska cywilizacyi, obojtnem by nie moe".

„Wystawcie sobie panowie, coby si stao, gdyby Fran-

cyi naraz zabrako na wiecie, gdyby ta struna wypada z lu-

tni ycia! Zniknienie Polski pocigno za sob perturbacy

porzdku europejskiego, i takie zaburzenie w ludzkoci, e
dotychczas wiat jolityczny nie moe przyj do równowagi

i spokoju. A cóby dopiero byo, gdyby Francya teraz ule

ga pod przemoc krzyaków? Nie byaby rozebran, jak
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Polska, ale w sobie samej gry, jtrzy, i rozkladaby si
zacza staaby si drug Hiszpani, jadem toczcym wszyst-

kie spoeczestwa; caa rzesza romaskich ludów popadaby

w zniszczenie, i cala ta wielka rodzina chrzeciaska, która

wiar katolick wyznaje".

„I tu niech mi wolno bd/ie przytoczy sowa z jednego

listu, pisanego temi dniami z Ksistwa Poznaskiego. Biedna

chnpka, zmuszona odda swoich dwóch syuów do landwcry,

zawoaa: „Niech ju ten lud biedny ginie, byleby zwyci-

ya Francya, a nie zgina wiara". „Wiara" w ustach tej

prostej kobiety, to znaczy ICociól katolicki ; w ustach ka-
dego, lito wyej siga, to sowo znac/.y jeszcze co innego,

znaczy wolno, cywilizacy i równowag europejsk".

(Brawo).

,.Czem dla nas Prusy, nie potrzebuj wywodzi; o Fran-

cyi wspomn tylko, e nas z ni czy najsilniejszy wze,
braterstwo broni. Nie wiem, czy owo braterstwo ludów, o któ-

rem tyle gosz, kiedykolwiek si sprawdzi — nawet tu w cia-

snym obrbie naszego Sejmu, nie widz do tego pocztku.

Ale jest jedno braterstwo, które od naidawniejszych czasów

zawsze okazao si rzetclnem, braterstw^o broni! I takie to

braterstwo czy nas z Francy. Temu to pastwu winnimy

odzyskanie jednego z najdroszych dla kadego narodu klej-

notów, odzyskanie naszej chway rycerskiej, wojennej. Kie-

dymy w XVIII wieku zostali podzieleni, kiedymy nie bro-

nili naszego kraju, i miesznie mae siy, takie jakie dzi

ledwo jedno mae miasto francuskie zajmuje, wystarczyy do

zapanowania nad wielk Rzeczpospolit, upadlimy w sza-

cunku wiata! Ten szacunek utracony, Francya nam go

na nowo wrócia, ona nam daa sposobno naprawienia

sawy polskiego ora pod Dbrowskim, pod Poniatowskim".

(Oklaski).

„I dlatego, sdz, e ustp adresu, który mówi o sto-

sunkach zewntrznych, nie jest wyrazem ani sytuacyi, ani

prawdziwego uczucia kraju. Bo ka iy z nas dry w gbi
serca o los Francyi, a tu w adresie tak dyplomatycznie prze-

suwamy si i wstydliwie imienia nawet tego narodu nie wy-
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mieniamy. Moi panowie, wskazywa Najjaniejszemu Panu,

w jakim duchu ma by prowadzona dalsza polityka, przepi-

sywa Mu, aby midzynarodowe stosunki urzdza! wedle spra-

wiedliwoci i wolnoci, jest rzecz bardzo trudn. Obci-
bym widzie tego ma stanu w Europie, któryby teraz za-

siad za zielonym stolikiem i powiedzia sobie: „Bd teraz

urzdza ca Europ wedle zasad sprawiedliwoci". Nawet

Austry sam przecie ju tak urza^dzi trudno! Daleko praw-

dziwiej, daleko szczerzej, daleko godniej postpimy, jeeli

Najjaniejszemu Panu przypomnimy poprostu uczucia nasze

dla narodu, do którego tradycyjnie jestemy przywizani".

„I dlaczegoby nam tego powiedzie nie byo wolno,

kiedy Sejm niszo-austryacki i tyle innych sejmów, a nawet

rad miejskich w Cesarstwie, przemawia zuchwale za zaborc,

co ledwie temu cztery lata niós „elazo i krew" pod sam

Wiede, jak teraz pod Pary? Nie Francya to zagraa ca-

oci, bezpieczestwu i potdze pastwa austryackiego, ale

ten co z ni walczy, i który wyszedszy zwycizc
,
jako ce-

sarz niemiecki dyktowaby prawa caemu wiatu. Dlaczego-

bymy nie mogli wyzna szczerze, po której stronie stoimy?

Wskazywa rzdowi, w jakie mamy wchodzi ukady, by-

oby z naszej strony uzurpacy; ale nasze tradycyjne uczu-

cia wyrazi, gdy w takiej s zgodzie z interesem równowagi

europejskiej, caoci Austryi, i dobra katolicyzmu, to zaprawd

nam wolno". (Brawo).

„Panowie! nie udmy si; jeeli jestemy teraz wier-

nymi poddanymi Cesarza austryackiego, jeeli przy Austryi

stoimy, jeli, jak si askawie wyraa messa Najjaniejszego

Pana, wzy czce kraj nasz z koron staj si coraz sil-

niejsze i szczersze, to wiecie dlaczego? Oto, e od lat kilku,

a mianowicie od r. 1866, kady z nas instynktowo czuje, e
Austrva jest wanie z natury i z pooenia swego obron

sabych i maych przeciwko silnym i wielkim. Jeeli to, e
Austrya z rónych narodowoci jest zoona, jest moe po-

wodem jej dzisiejszej niemocy, niemniej to wszake jest jej

wielk sil na przyszo, jest jej zaszczytem; przeznacze-

niem jej zasania sabych przeciwko tej teoryi krzyackiej,
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która wszystko gnbi i gniecie i tylko sile egzystowa kae.
Austrya przez skad swych ywioów, przez ca wewntrzn
swoj konstytucy, tylko w tej obronie sabych ma swe po-

sannictwo, ma swoj racy bytu. My nie odstpimy ani od

tradycyi naszej historycznej, ani od wiernoci da Cesarza,

jeeli powiemy Najjaniejszemu Panu: „Jeste powoany do

bronienia równowagi europejskiej". A najmniej tem przemó-

wieniem odstpimy od interesów naszej prowincyi, bo gdyby
równowaga Europy przeaman zostaa w skutek toczcego
si teraz boju, prdzej czy póniej rozpadaby si i Austrya,

a wtedy nie wiem, co si stanie z nasz prowincy, ale to

pewna, e nie pójdziemy drog wolnoci i konstytucyjnego

rozwoju".

„Austrya, panowie — i to chciabym, eby adres wyra-

zi — Austrya teraz moe bardzo znacznie wpyn na losy

wiata. Gdziekolwiek si przechyli szala zwycistwa, czy

Francya, czy Prusy zwyci, oba te narody z tej walki

wyjd osabione. Austrya, która zasobów swoich dotd nie

wypotrzebowaa, która je rozwanie i przewanie skupia, b-
dzie miaa si. Ufajmy, e bdzie miaa i rozum, a z si
i rozumem bdzie i sprawiedliwo!"

„Odezwanie si w tym duchu do Najjaniejszego Pana,

powiedzenie, e nam chodzi o równowag europejsk i e
t równowag Austrya reprezentuje, nie znalazoby, sdz,
zego przyjcia, chocia Sejm na to zwaa nie powinien,

a tylko uczucie i myl kraju godnie i stanowczo wypowie-

dzie. Ta myl, chciabym, aby bya wyraon w adresie

i aby kierowaa postpowaniem Delegacyi naszej w Radzie

pastwa".

„Z radoci widzie mi przychodzi, e w sprawie wy-

sania do Rady pastwa wszyscy jestemy jednego zdania,

z wyjtkiem moe jednego tylko mówcy, który jak lekki

Sylf bez wiosa, przeskakuje Rad pastwa i zda wprost

do wspólnych Delegacyj. Z wyjtkiem tego jednego nie wi-

dziaem nikogo, któryby myla, e w obecnej chwili moemy
nie stan w Radzie pastwa. Tam stan musimy, musimy

tam dziaa choby bezowocnie, choby pooenie nasze miao

Ht. Tarnowslci: Julian Klaczko. 1Q
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by rozpaczliwem, musimy tam broni równowagi europej-

skiej, broni interesów naszej prowincyi, interesów monarchii

austryackiej, a tem samem broni tego przyjacielskiego na-

rodu, który nam nigdy schronienia w rozbiciu nie odmawia

i w czasach zamienia naszej sawy rycerskiej or i sztan-

dar da w rk". (Brawo).

„Szanowny mówca, o którym wspomniaem, powiedzia

take, „e nas atwiej oszuka, ni pobi", i dlatego zaleca

unika Rady pastwa. Jest to jedno z tych pysznych sów
samochwalstwa, które u nas tak bardzo popacaj. Powiedz-

my sobie prawd, panowie: „Pobi nas nie tak trudno!"

W XVIII wieku bardzo atwo i bardzo sromotnie bylimy

pobici, ale oszuka? nie wiem, jak nas oszukiwano? Odkd
czytam dzieje nasze, widz, e wszyscy, swoi i obcy, prze-

powiadali nam upadek. O podziale Polski mówiono ju
w XVI i XVII wieku, mówi X. Skarga i król Jan Kazi-

mierz W drobnych sposobach i rodkach moe nas oszuki-

wano, ale przepa do którejmy zdali, zawczasu wiat nam

wskazywa. Ale atwo bardzo natomiast oszukiwalimy sa-

mych siebie. Oszukujemy si i teraz byszczcemi sowy, gdy

sobie mówi dajemy, e sami broni Galicy potrafimy, choby

wojsko j opucio, e do Delegacyj wspólnych zajdziemy

bez Rady pastwa, i e rzd obecny wicej nam przyniós

szkody, ni ten którego zastpi. Jeeli rzd ten nie zrobi

wiele dobrego — a czy móg zrobi, o to si nie pytamy — to

pewna w kadym razie, e zemu przeszkodzi i niemao. My
tymczasem mówimy o nim z ironi, która jest zawsze nasz

ulubion broni; mówimy z przeksem o „ministrze rodaku",

jak eby to sowo „rodak" mogo by Idedykolwiek przedmio-

tem ironii! (Oklaski). Pocóby obcy mieli nas oszukiwa?

Oni przecie otwarcie mówi, e chc nas zgnie i zdruzgo-

ta! Ale my sami oszukujemy siebie zbyt czsto frazesami,

zamaszystemi sowami górnemi, na których spodzie jest krew,

a czasem i boto". (Wielkie oklaski i brawa).

„Od podziau Polski, który ju wieku dosiga, zdaje

si, jak eby Opatrzno jedne po drugiej powoywaa dawne

jej czci, aby kada po kolei pokazaa, co dobrego zrobi
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])otrafi, C7,y jest zdoln do politycznego ycia. By naprzód

Woy za Czackiego, póniej Litwa z Czartoryskim i Lele-

welem, po niej Królestwo, nastpnie Wielkopolska i jeszcze

raz Królestwo, a kada z tych ziem dawnej Polski wysta-

wion bya na prób, czy zadanie swoje speni, jeeli nie

bez pomyki, to przynajmniej bez szau i kan. Teraz kolej

pada na Galicy, teraz ona wyprowadzona na widowni

i bez swojej zasugi, bo nie zapracowaa na to pooenie, jak

Królestwo i Litwa, ale je dostaa przypadkiem. Po wieku

milczenia jest ona wezwana do brania udziau w sprawach

politycznych wiata. Jelimy dojrzeli w szkole nieszczcia,

to zamiast bawi si w sowa i frazesa, zamiast sucha pod-

szeptów i ironii, suchajmy sumienia i politycznego rozumu".

„Powiedziaem, e Austrya moe teraz przewanie wpy-
n na losy Europy — podobnie Galicya moe wpyn na

losy Austryi, jeeli w Radzie pastwa i w Delegacyach wspól-

nych rozwanie bdzie poredniczya midzy zakóconemi y-
wioami Cesarstwa".

„Panowie! Do takiego to opatrznego dziea, zdaniem

mojem, Galicya jest teraz powoan. Oby ta cz ostatków

Polski mdroci, powag, rozwag, a przedewszystkiem tem,

o co u nas najtrudniej, odwag cywiln, odpowiedziaa zada-

niu swojemu!"

„Bd gosowa za adresem", (Brawa i oklaski przeci-

ge w Izbie).

Wraenie l)yo istotnie piorunujce. Mowa wybucha

z samej gbi polskiej duszy, wypowiedziaa to co w niej

byo, i ta dusza poznaa si w niej, przywiadczya jej okrzy-

kami zacliwytu, zami rozczulenia, wspólnym powszechnym

porywem wzruszenia, vvdzicznoci, i smutku. Mówca i su-

chacze zrozumieli si w jednem witem uczuciu, akkord tych

uczu by smutny, ale wzniosy.

Co bdzie dalej ? Pod wraeniem tej mowy czy Sejm

zmieni proponowany adres? Ze wzgldu na Wiede, na sto-

sunek Sejmu i kraju do rzdu i do pastwa, nie pragnli

tego autorowie adresu, ani Marszaek krajowy ks. Leon Sa-

10*
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pieha. Rozprawa szczegóowa odbywaa si tego samego dnia,

po przerwie, na wieczornem posiedzeniu. Przeciw Klaczce

wystpi lis. Adam Sapieha. Mówi on, e Sejm nie ma prawa,

i nie powinien, miesza si do spraw zagranicznyci pastwa,

a naród polski powinien raz przesta si udzi, wierzy
w to czego cice, nie pytajc czy to moliwe, i przesta by
rycerzem spraw cudzych, za cudze sprawy szafowa irwi
i yciem swoich synów. Odpar mu Kornel Krzeczunowicz

:

„Nie myla, nie chcia zabiera gosu, ale po przemówieniu

liS. Sapiehy musi, iby nie mogo si zdawa, e w caym
tym Sejmie Klaczko jeden tak czuje i myli, jak on powie-

dzia". Po nim odpiera Klaczko — krótko, dla sprostowania,

ale bardzo stanowczo.

„Ksi Adam Sapieha kadzie mi w usta owiadczenie

przeciw ustpowi o uciemionych narodach. Takiego owiad-

czenia bynajmniej nie zrobiem".

„Uznaj ca mdro zdania ks. Sapieliy, kiedy prze-

strzega przed szafowaniem krwi i sowami. Gdybymy zawsze

byli o tem pamitali, mianowicie kilka lat temu, to moe nie

bylibymy w tem pooeniu, co teraz". (Alluzya do uczest

nictwa ks. Adama Sapiehy w wypadkach r. 1863, w szcze-

gólnoci w zamierzonem rozszerzeniu powstania na Woy).
„Ale mnie si zdaje, e jeeli ks. Sapieha tak i)rzestrze-

ga w ogóle przed szafowaniem sowami, to raojemi sowami
natomiast i wyjtkowo szafowa niemiosiernie. Midzy in-

nemi mówi, e ja chciaem pchn Austry w hazardown
polityk, e obiecywaem wam jakie wielkie nadzieje. O tem

nigdy nie mówiem; mówiem tylko, e kiedy inne sejmy

pastwa austryackiego wystpuj z pruskiemi sympatyami,

które uwaam za zgubne dla Austryi, bo za niemi idzie roz-

kad pastwa, to nam wolno w adresie wspomnie o naszych

sympatyaci tradycyjnych, e te sympatye s w interesie ró-

wnowagi europejskiej, w interesie powagi i caoci Cesar-

stwa, i dobra Kocioa. To tylko mówiem, adnych innych

nadziei i popdów nie dawaem. Jeeli ks. Adam Sapieha

mówi, e my takich rzeczy nie moemy mówi, bo nie wiemy

co si dzieje, bo dzienniki coraz to inne przynosz nam wia-
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domoci, to ja tego nie rozumiem. To chyba znaczyo, e
gdyby biuro Wolffa dzi donioso o zwycistwie Prusaiów,

powinnibymy si owiadczy za Prusaliami. Ja swego prze-

konania nie szukam w dziennikach, ani w biurze Wolffa, szu-

kam go w naszej tradycyi, w sumieniu, i w tem co mi si
zdaje dla dobra Cesarstwa by zbawiennem".

Smarzewski, sprawozdawca adresu, zakoczy dyskusye:

„Nie mamy mocy nic zrobi, mamy sposobno i powinno,
wypowiedzie co mylimy i czujemy w tej walce dwóch ple-

mion, dwóch idei, dwóch rónych porzdków wiata. Tej

powinnoci stao si zadosy przez to, comy mówili i sy-

szeli". Wikszo Sejmu moe byaby si daa porwa do go-
sowania nad poprawk Klaczki, ale kiedy w przekonaniu ko-

misyi, w przekonaniu Marszaka taki ustp w adresie móg
by szkodliwym, lepiej byo nie uchwala go i nie bra na

siebie odpowiedzialnoci.

Nazajutrz byy wybory Delegacyi do Rady pastwa —
wtedy wybieray j sejmy -- Klaczko zosta wybranym.

Jego mowa skuteczn by nie moga, ale potrzebn

bya, i dobrze e bya. W chwili wielkiego historycznego

faktu i zwrotu, w chwili poczcia nowego okresu, jeeli nie

nowej epoki, powinien by odezwa si gos narodu, sd na-

rodu da si sysze, choby nie mia by syszanym. Pol-

ska nie moga nic zrobi: niech przynajmniej zostanie lad
tego co mylaa, co czua, po jakiej stronie staa. Wicej
nawet : bo nie samo polskie uczucie i polski honor, ale su-

mienie ludzkie wymagao jakiego protestu przeciw zwy-

cizcy, obrony zwycionego; dla honoru ludzkiego rodu

mowa lilaczki bya potrzebna. Dobrze e bya, dobrze e
to Polak powiedzia. Nie zdaa si na nic, ale wiadczy i zo-

stanie dowodem, e nie cay wiat paszczy si przed szcz-

liwym zwycizc, e nie cay byl pody.

Nieuniknione oznaki podziwu i wdzicznoci, nieuni-

kniony skadkowy obiad, nieuniknione toasty
;
podczas tego

z inicyatywy Klaczki skadka na rannych Francuzów. Po-

wiadczenie odbioru i podzikowanie z poselstwa francuskiego
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W Wiedniu, podpisane dnia 5 wrzenia, wskazuje, e Klaczko

zebra 835 fl. Wród tych dla niego uniesie jeden szczegó

komiczny. Po mowie, l^iedy wszyscy posowie cisnli si do

Klaczki, jeden cliwyci go za obie rce ze zami, o mao nie

uciska, ale powiedzia: „Nie wiedziaem, e Pan Dobrodziej

tak dobrze umie po polsku". Czy go mia za Niemca? co

myla? W kadym razie nie wiedzia o nim nic. Sysza
zapewne e by liofratem, ale nie sysza nigdy lito by
Klaczko.



\

III.

Podanie o dyinisy. List bar. Biegelben. Gosy dzienników. Bismarck.

List do Arcyksicia Albrechta. Uczucie Klaczki. Jego listy.

Po swojej mowie Klaczko nie raógl zosta w subie

austryackiej. Urzdnik, i urzdnik w ministeryum spraw za-

granicznych, który mia tak odwanie mówi prawd o Pru-

sach, musia sta si powodem nieprzyjemnoci i kopotów

dla swego zwierzchnika, porednio moe nawet dla pastwa.

Klaczko zda sobie z tego spraw odrazu i dnia 5 wrzenia

poda si do dymisyi v/ nastpujcych sowach

:

Wiede, 5 wrzenia 1870 r.

Panie Hrabio!

„Zobowizany wzgldem Francji 20-letni szczodrze

udzielon mi gocinnoci, a prócz tego przekonany gboko
o niebezpieczestwie, jakiemby tryumf stanowczy Prus zagro-

zi równowadze europejskiej, a nawet samemu istnieniu Austryi,

pochwyciem pierwsz nadarzon sposobno wyraenia go-

no tego osobistego przekonania. Wobec zgromadzenia pol-

skiego powoaem si na nasze dawne sympatye, które w tej

chwili, jak mi si zdawao, zupenie si zgadzaj z naszem

powiceniem si dla interesu pastwa austryackiego. Czy-

nic to, speniaem powinno, jak mi nakadao moje su-

mienie; atoli nie udziem si co do cikiej osobistej odpo-

wiedzialnoci, któr braem na siebie, jako urzdnik publiczny

przy ministerstwie Waszej Ekscellencyi. Mam przeto zaszczyt

zoy dymisy w rce Waszej Ekscellencyi, z prob, aby
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zechcia by wyrozumiaym na postpowanie, zapewne nie-

prawidowe, lecz natchnione szczeremi uczuciami, i nie wt-
pi o gbokiej wdzicznoci i penem przywizania szacunliu,

jaiii zawsze zachowam dla znakomitego ma stanu, którego

serce wielkie, dobre i wspaniae danem mi byo ocenia".

„W tem uczuciu mam zaszczyt pisa si, Panie Hrabio,

z gbokiem uszanowaniem Waszej Ekscellencyi najniszym

i przywizanym sug".
Julian Klaczko.

Beust w swoich Pamitnikach wspomina o mowie Klaczki

we Lwowie, o jego dymisyi. Oto jego sowa:

„Julian Klaczko, gony od wielu lat wspópracownik

Revue des Deux Mondes, autor wiele dzi czytanego dziea

Les deux Chanceliers, wszed do suby w ministeryum spraw

zagranicznych na krótko przed wojn prusko-francusk. Jego

talent i jego dziea nie potrzebuj mojej pochway, ale po-

czuwam si do obowizku zoenia tu hodu sympatycznego

uznania dla jego szlachetnego umysu i charakteru".

„By on posem na Sejm galicyjski. Da si tak porwa
swojem patryotycznera uczuciem, e wypowiedzia mow gwa-
town za Fraucy, w sprzecznoci z jego urzdowem stano-

wiskiem. Mogo to pocign za sob skutki nie mie dla

ministeryum, a dla mnie w szczególnoci, ale Klaczko pospie-

szy zaraz poda si do dymisyi. List jego do mnie zasu-

guje na to, bym go tu zapisa".

I podaje list w caej jego osnowie ').

Dymisya bya naturalnie skwapliwie przyjta, pochwy-

cona w lot ; chronia kanclerza hr. Beusta od upomnie i re-

kryminacyj pruskich. Ale wzbudzia uszanowanie w niektó-

rych przynajmniej jego podwadnych. Oto, co w par dni pó-

niej pisa do Klaczki szef sekcyi, bar. Biegeleben:

') Przekad angielski Meiyioirs o/" C o u n t von Beust.
Tom II, str. 228, 229. (London, 1887).
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Yienae, 8 Septerabre 1870.

Monsieiir!

„Qiie ne piiis-je plus Voiis appeler raou colleg-ue. Yous

ne Tetes plus, parce que FAntnche n'est pas ce qu'elle de-

vrait etre",

„Au fond nos destinees couime hommes politiues no

sont pas trop differentes, car depuis longtemps ma prósence

au Miuistere u'est que physiue, si cette expre8sion est per-

luise. Je ne me la pardonnc, que parceque je suis p6re dc

familie".

„Larene parlemeutaire Yous reste, heureusement. Espe

rons, qu'il y aura toujours moyen de servir ces malheureuses

causes, aux quelles nos sympatliies appartienneut. Toutes les

chances ne pourront pas etórnelleraent tourner contr TAutriche,

contr la France, contr la Pologne, contr lEglise catho-

lique".

„Je ne nianquerai pas dc faire Vos adieux au baron

Gagern. II plaindra avec moi tant Votre dómission, que les

tristes circonstances qui en formeut la cause. Du reste nous

ne sommes pas seuls a Vous regretter: les souvenirs que Vous

laissez dans Tenceinte oii j'ai Thonneur de Vous ecrire, sont

de natur ;i Vous consoler des absurdes diatribes de notre

pitoyable presse".

„Croyez a mes bien sinceres seutimeuts d'estime et de

sympathie, et conservez moi les Yótres

Biegehhen".

Ten list, przechowany w papierach Klaczki, jest zape-

wne odpowiedzi na jego listowne poegnanie, a jest i pro-

testem przeciw napaciom i grubiastwom de notre pitoyable

presse. Prasa wiedeska, prawie cala oddana Prusom, cala

prawie w subie nieprzyjació Kocioa, rzucia si wciekle

na Klaczk — wciekle zwaszcza za to, e wyszed z tej

sprawy nie upokorzony, z podniesion gow. On sam wzi
dymisy: te dzienniki byyby chciay, eby j by dosta,

eby by wyrzucony z ministeryum ze wstydem. To si nie

.stao, a std tem wiksza zo.
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Naturalna, atwa do pojcia. Co dziwniejsze, to, e nie-

które dzienniki polskie, lwowskie, szarpay Klaczk take.

Jak to zrozumie, czeni wytómaczy? Niczem innem, jak

namitnoci partyjn. Dzienniki te, pod jakiemikolwiek byy
wpywami, wystpoway stale, systematycznie przeciw kadej
myli, dnoci, akcyi, wychodzcej od konserwatystów, „ary-

stokratów'', Staczyków i jak zreszt nazywano. To byli

nieprzyjaciele ojczyzny, a wszystko, co robili lub zrobi chcieli,

zmierzao do jej zguby. Cel l)y ten, eby opini kraju zrazi

i odstrczy od ludzi i dziaa, przeciwnych tajnym spiskom

i ukrytym wadzom : rodek, by udawa i wystawia ich za

zych Polaków, pozbawionych mioci ojczyzny. Naraz, jeden

z tych podejrzanych, z tych okrzyczanych, da polskiemu

uczuciu wyraz taki, jakiego z tamtej strony nikt da nie

zdoa, jaki temu uczuciu odpowiada i wystarcza zupenie.

I to który jeszcze — moe najgorszy z wszystkich : ten, co kie-

dy mia oskary Mierosawskiego, co pisa o Konspiracyi

i jawnem dziaaniu. On teraz, t swoj mow, moe stan
wysoko w opinii, zyska wpyw! Do tego przecie dopuci
nie mona, a wic trzeba go szkalowa, przekrca jego

myli i sowa, obnia warto mowy i czowieka, kiedy jej

dorówna nie mona.
Szkalowaniom wiedeskim wtórowa i pomaga, szkalo-

waniom polskim da odpowied dla nich sromotn, dla Klaczki

cliwalebn, kto wikszy od dzienników i dziennikarzy, kto
w owej chwili najwikszy w Europie, Bismarck! Ten za-

wiadczy, zezna przed caym wiatem, czem by Klaczko.

Dnia 14 wrzenia, zatem po jego dymisyi, ale prawdo-

podobnie nie wiedzc o niej, mia Bismarck robi starania

o usunicie Klaczki ze suby austryackiej, jak to podaje

jego wierny suga i wielbiciel Busch, w swojej ksice Unser

Reichska))zler.

Podaje ou tedy, e Bismarck uda si do ks. Luitpolda

Bawarskiego z daniem, iby ten przesa pewne uwagi co

do Klaczki Arcyksiciu Albrechtowi, swemu szwagrowi, Arcy-

ksi za miaby je przedoy Cesarzowi. Oto w tómacze-

niu ten ustp z pomienionej ksiki:
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„Obrót, jaki bior rzeczy w Paryu w skutek ogosz
nia Rzeczypospolitej we Francyi, sprawia to, i w teraniej-

szej wojnie Niemiec przeciw Francyi broni Niemcy zasady

monarchiczno-konserwatywnej przeciw republikasko socyali

stycznej, któr dzisiejsi wadcy Francyi wypisali na swym
sztandarze Ogoszenie Rzeczypospolitej we Francyi powitano

oklaskiem w Hiszpanii
;
podobnego oklasku oczekiwa naley

i we Woszecli. W tym fakcie tkwi wielkie niebezpiecze-

stwo dla monarchicznie rzdzonych krajów Europy, Wobec

wic tej solidarnoci republikaskich i rewolucyjnych intere-

sów, naley dla dania rkojmi sprawie porzdku i cywilizacyi

zjednoczy te ywioy, których dostarczy mog Niemcy,

Austrya i Rosya, dla utrzymania monarchic/nej zasady. Ale

na Austry w takim tylko razie liczy bdzie mona, jeeli

si ona jjrzekona, e w Przedlitawii chybiy wszystkie do

tychczasowe próby w cen wprowadzenia liberalnych insty-

tucyj, podobnie jak i narodowe eksperymeiita w polskim ide-

runku. Powoanie do boku austryackiego kanclerza yda
Kaczki, polskiego literata, przedtem agenta cesarza Napo-

leona, którego stanowisko i tendencye kanclerzowi byy do-

brze znane, wiee wystpienia tego Polaka, to s oznaki

wasnych zapatrywa i zamiarów Beusta. Zwizek z pol-

skimi rewolucyonistami i wyrana nieprzyja wzgldem Ro-

syi, s dla kanclerza (Bismarcka) stanowcz przeszkod do

dobrych stosunków z Austry, bo musi on (Bisniarck) wi

dzie w nich tali samo wrogie usposobienie i zamiary wzgl-

dem Prus i Niemiec" ').

Byaby rzecz ciekawa wiedzie, czy Bismarck by isto-

tnie le uwiadomiony i na prawd mia Klaczk za agenta

Napoleona III, czy tylko udawa, eby bardziej nastraszy

ksicia Bawarskiego i Wiede. e nazywa Klaczk rewolu-

cyonist, to moe by szczere, bo w jego myli kady Poak
jest takim, a rewolucy jest sprawa polska jako taka, przez

jakichkolwiek udzi i jakiemikowiek rodkami prowadzona.

') Moritz Busch: Unser Reichskamler. Stiulien zu eineni

Clmrakterbilde. (Leipzig, 1884, I Band, str. 443).
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Jaki by dalszy cig tej sekretnej negoeyacyi o Klaczk?
Busch opowiada, e Arcyksi Albrecht pokaza wprawdzie

Cesarzowi list ks. Luitpolda, ale e wprost, lub moe przez

Cesarza, list dosta si take do wiadomoci ir. Beusta. W od-

powiedzi Arcyksicia miaa si na kocu znajdowa pewna
do wyrana nauka, mianowicie: „Cesarz gotów jest bra
pod uwag wszystko, co mu bdzie przeoonein za pore-
dnictwem jego rzdu".

A có w tych samych dniach robi Klaczko? co czu,

co myla? Od zamknicia Sejmu do otwarcia Rady pa-
stwa bawi na Woli pod Krakowem u ks. Czartoryskich,

a co czu, co myla o swojej mowie, o swojej dymisyi, o swo-

jej przysznci, tu pokazuj jego listy.

Pierwszy (do Ludwika Kastorego) jest krótki:

Wola. Sobota 10 wrzenia.

„Mój kochany i drogi! Wiesz ju naturalnie o moich

fatach, o mojej dymisyi. Tómaczy si przed tob nie po-

trzebuj z mego postpku i z góry jestem przekonany, e
mnie pochwalasz. Przecie „w czasach tych cikich i dy-

chawicznych", jak mówi Hamlet, w których uczciwo musi

baga przebaczenia za to co robi dobrego, s jednak jeszcze

ludzie, co pojmuj obowizki ycia inaczej, jak pode pismaki

dzienników wiedeskich i lwowskich. Nie czytaem tego co

o mnie pisz; ja ju tylko jestem w stanie czyta same te-

legramy. Gdybym by w akcyi, gdybym móg co pomódz,

nie cofabym si przed adn przykroci, przed adnym bó-

lem. Ale bezczynny, bez wpywu, pal si sam w sobie, „jak

lampa w rzymskim grobie" i ju tylko pytam si, czy Ba-

zaine jeszcze si nie podda i czy Pary myli si broni...

Bóg jest dobry i askawy; wród tak strasznego rozbicia

wszystkich nadziei, usiowa i widoków, da mi przyjazne

serca, które niewyczerpanem miosierdziem ukajaj rozszar-

pan m dusz. Domylisz si, e mówi tu o naszej dro-

giej Ksinej ; i Marcel okaza mi si ze strony tak zacnej

i szlachetnej, jakiej nigdy przedtem nie podejrzywaem

,

i\ ks. Zuzanna ist die dritte in Bund. Czemu Ciebie tu
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niema, mój drogi? Bylibymy wtedy wszyscy razem,

wszyscy oddawna zwizani vvspóln mioci i wspóinem

cierpieniem".

„Ach ten odpoczynek w Woli, tak potrzebny dln mego

znkanego serca, krótkie ju tylko ma trwanie. We wtorek

rano ju musz wyjecha do Wiednia, do Rady pastwa. B-
dziemy tam radzili nad rezolucy galicyjsk, deklaracy

czesk, delegacy wgiersk, nad koron Zwonimira i czapk
witosawa, podczas gdy Francya touie, gdy wiat w po-

mieniach, i gdy w lad za zwyciskim pochodem Bismarcka

idzie Rzeczpospolita demokratyczna isocyalna: chaos za po-

og! Niech si Bóg i dobry i miosierny nad nami zlituje..."

„ciskam Ci z caej zbolaej i kochajcej duszy

Julian".

Ale w kilka dni póniej rozpisuje si szerzej i wywn-
trza si zupenie. Kastory wyrzuca sobie, e namawia Klaczk
do poselstwa, przez to porednio narazi go na utrat miejsca

i utrzymania; Klaczko go uspokaja. Nigdy moe nie wypo-

wiedzia si tak zupenie, nie da j)ozna tak do dna, na

wskro, swojej duszy, swoich uczu polskich, swojej rycer-

skiej szlachetnoci, najgbszych pobudek swoich postano-

wie i postpków. List wspaniay, wiadectwo o nim, jego

wizerunek i jego pomnik, konieczny do przechowania w jego

yciorysie, do zapamitania dla wszystkich tych, co o nim

kiedykolwiek myle lub pisa bd.

Wola. Wtorek 13 wn*zenia.

Mój kochany i drogi

!

„Dowiaduj si od Ksinej, jak i od Marcellego, e je-

ste trapiony zgryzot sumienia, e wyrzucasz sobie, e da
pierwszy myl do tej mojej kandydatury na Sejm lwowski,

której fatalnym niby skutkiem miaa by moja teraz dymisya

z urzdu, utrata pozycyi i zamanie karyery. Chciabym Ci
pod tym wzgldem, mój drogi i kochany, zaspokoi, umie-

rzy w Tobie wszystkie wyrzuty, prawdziwy stan rzeczy wy-

stawiajc. Znasz mnie przecie, wiesz, e ja bardziej grze-
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sz czarnem, ni pog^odneui widzeniem spraw mych osobi

stych, e przyjació moich nierównie wicej przywylcem dr-
czy moj osob, ni ich ni cieszy; wic moesz mi da
wiar, kiedy Ci bez os:i'ódki powiem, e ostatni t moj
„katastrof" uwaam za jedn z najszczliwszych i naj-

uczciwszych chwil mego ycia. Zreszt posuchaj : sam os-

dzisz. A nasaniprzód dopeniem wielkiego, witego obo-

wizku. To jedno w gruncie ju wicej way, ni wszyst-

kie ludzkie i ziemskie wzgldy, i od wszelkich trosk mnie

i Ciebie uwolni powinno. Nie wspomn ju o wyszych, tra-

dycyjnych naszych zobowizaniach wzgldem Francyi ; bior

rzeczy z niszego ju, poziomego stanowiska. Byem przez

lat 20 emigrantem, gociem tej Francyi, która kilkutysiczn

nasz rodzin tuacza, która ks. Adama i jeneraa Zamoy-

skiego, Mickiewicza, zewszd wygnanych, wszdy przelado

wanych, do swego przytulia ona, która starcom naszym,

weteranom, sierotom przez lat 30 szczodrego udzielaa wspar-

cia, dziatki nasze wychowaa, od godu i przeladowania nas

obronia, niektórym z nas nawet wietne, w kadym razie

godziwe zrobia pozycye. Otó ta Francya teraz nad przepa-

ci, pod noem Prusaka, który i nas rozwiartowa, do na-

szej ruiny pierwsze da haso, który by naszym ennikieni

i naszym zmiennikiem, naszym gównym morderc, gównym
powiadam, bo gdyliy nie Fryderyk II, ani Austrya, ani na-

wet Moskwa nie przystpiyby nigdy do podziau Polski

!

(To przekonanie oparte na rzetelnych historycznych bada-

niach). A teraz z rk na sercu powiedz sam, czyby to nie

jyo wieczn dla imienia polskiego hab i sromot, gdyby

w jedynym ktku Polski, gdzie mowa wolna, gdzie jakakol-

wiek jest reprezentacya krajowa, gdyby tam, w takiej chwili,

aden gos si nie odezwa za Francy, za t Francy, któ-

rejmy wci w pieni wyrzucali, e nam „nic nie daa prócz

ez" (daa nam nierównie wicej : daa nam or w epoce

upadku i sromoty, sztandar chway, daa nam gocinno,
chleb, przytuek, szacunek wiata.,.), a litórjbymy nawet

i takiej marnej zy nie dali w chwili tak strasznej ? Powiedz,

powiedz, coby byo, gdyby na Sejmie lwowskim aden si
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gos nie by odezwa za „siostr", jakemy j tylokrotnie

mianowali? Wiesz jednak, e si na to wcale nie zanosio,

e wielcy politycy i statyci gmachu Skarbkowego tylko my-

leli o szpitalu lwowskim, o opozycyi przeciwko ministrowi

rodakowi, i tym wiekowym — aere perennius — pomniku na-

szej mdroci prawodawczej, naszego rozumu stanu, który

nosi nazw Rezolucyi ! . . . Otó; ja dzikuj Bogu z gbi roz-

dartego i kornego serca, e mi danem t)y() w takiej chwili

przemówi, ocali honor Polski przed wiatem, przed sumie-

niem narodowem. Znasz mnie: ja pych nie grzesz i szu-

ranej naszej frazeologii nienawidz , ale z gbi przekonania

Ci mówi, e ja w yciu mcjem dwie tylko znam chwile,

z których jestem dumny, które mi jeszcze moe kiedy na-

ród nasz — jeli nie zginie — policzy, które Bóg rai w Swojem

miosierdziu i w Swoim sdzie przypomni, gdy przed Jego

stan tronem: jedn, w której pisaem Katechizm Nierycerski

,

a drug, w której przemówiem za Francy na Sejmie lwow-

skim. Nie, nie auj tego ostatniego czynu. Dzikuj Bogu,

e mnie do niego da mono, dzikuj Tobie, a Ty win-

szuj samemu sobie, e mi nastrczy do tego sposobno,

powziciem pierwszej myli co do mej kandydatury posel-

skiej".

„Ale, zawoasz, przemówieniem tem przywiodem siebie

o utrat pozycyi wietnej, zniszczyem swoj przyszo, wy-

rzekem si posady, na której moebym odda wane usugi

sprawie, a teraz jestem znowu tuaczem, bez karyery, bez

widoków adnych i eby wreszcie rzecz nazwa po imieniu,

bez grosza!... Otó posuchaj, rozwa spraw zimno i przy-

znaj, czy nawet pod tym wzgldem masz czego aowa, masz

co sobie do wyrzucenia. Czera byo raoje powoanie do Wie-

dnia? Niczera innem, tylko parolem, zagitym na przyszy

alians Austryi z Francy przeciwko Prusom, a moe i Rosyi,

To jedno tylko mogo mie znaczenie, ta jedyn racy jak
rozsdn. Wojna obecna wszystko to wywrócia, cay ten

gmach nadziei i fantazyi run i zaprzepaci si, a z nim

i wszelka mono pozostania mego w ministerstwie upada.

Czy mylisz, e Bismarck by mnie tam cierpia? Nie cierpi
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nawet i Beusta! Czy sdzisz, e Gorczakow by na dalsz

moj czynno w kanclerstwie zezwoli? Porad si tylko

swego prostego instynktu: on Ci powie, e po Woerth i po

Sedan ju nie byo dla mnie miejsca na Ballplatz! Wiesz

zreszt, jakie tam byo moje pooenie i przedtem, jak cz-

sto przemyliwaem nad porzuceniem miejsca pod kadym
wzgldem dla mnie niestosownego, gdzie nie byem nawet

piatem koem, gdzie nie byem niczem, gdzie tylko braem
pienidze i nic wicej, gdzie nigdy odemnie najmniejszej nie

dano roboty, e ju nie powiem zdania. Na Ballplatz by-

em, wedug wyraenia Bonapartego o konstytucyi Sieyesa,

un cochon a engraisser : nigdy jeszcze w yciu takiego upo-

korzenia, takiego upoledzenia nie doznaem, jak wanie na

tej rzekomej wietnej i wysokiej pozycyi radcy ministeryal-

nego, co nic nie radzi, z którym sobie kanclerz rady da
nie móg..."

„O, wychyliem tam do dna kielich goryczy, wierzaj

mi, moja duszo droga; dzikuj Bogu, em ju si z tych

habicych — bo zoconych — wyzwoli wizów, em si z nich

wyzwoli czynem uczciwym, godnym, i który bdzie moim

najwyszym zaszczytem przed narodem kiedy; przed sumie-

niem mojem jest on i teraz!... Jeszcze raz: pozycy ohy-

dn, wstrtn mi od samego pocztku - na Ballplatz by-

bym i tak straci niewtpliwie, niechybnie, skutkiem

wypadków strasznych we Francyi; lepiej, e j sam rzuci-

em, a rzuciem z honorem, z uznaniem wszystkich serc za-

cnych i szlachetnych".

„Uznanie serc zacnych — czy mylisz, e to nie naj-

wysza rozkosz na tej ziemi? Ja tej rozkoszy doznaj — do-

znaj ju jej w Woli! Nigdy Ksina tak miosiern i dobr
i yczliw i serdeczn nie bya moe dla nikogo w wiecie,

nawet nie dla Ciebie, jak jest dla mnie! W Marcelim zna-

lazem, odkryem skarb uczucia szlachetnego, delikatnego,

przyjaznego, który mnie cieszy i podnosi. A wierzaj mi, Ty
sam mnie wicej kochasz, ni kochae przedtem; przysig-

bym na wszystko, co jest witem na ziemi i w niebie, e
Ty teraz mnie wicej kochasz!"
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„Co si z,a tyczy mojej materyalnej pozycyi, to przy-

sigam Ci, e byem bogatszy w Paryu, majc tylko trze-

ci cz dochodów, jakie miaem w Wiedniu— a tyle zawsze

jeszcze zarobi potrafi. Trzeba tylko przeczeka t straszn

krwaw burz; nie spieszy si, nic nie robi dorywczo

i swoim losem odrazu w takich ciemnociach nie rozrz-

dza — czeka za mog, bo mam Wol, bo u Was czuj
si jak w domu rodzicielskim, bo wiem, e nie bd Wam
ciarem, chobym rok cay u Was mia przesiedzie".

„Wic bd dobrej myli, nie rób sobie wyrzutów su-

mienia, dzikuj owszem Panu Bogu, e mi dozwoli speni
obowizek w imi caej Polski, winszuj samemu sobie, e
mi do tego nadarzy sposobno. Kochaj mnie i módl si za

biedn drog Fraocy nasz.
Twój — Julian".

List nastpny, ju z Wiednia, do ks. Marcelliny Czar-

toryskiej :

„askawa i droga Ksino Pani! Z niewymownem roz-

rzewnieniem czytaem dobry i zacny list Ksinej Pani.

Wspomnienie o rodzicielskim domu, przestroga przed

wszelkim pospiesznym krokiem politycznym, jedno, jak dru-

gie wiadczyo mi o szlachetnej i yczliwej myli. Co do

tego ostatniego, niechaj Ksina dobra bdzie bez obawy. To,

co Ksina instynktem czuje, do tego przyszedem i sam du-

giem rozmylaniem. Tak jest: chwil obecn przemilcze

trzeba. Nie czas teraz ukada planów na przyszo; do tego

brak naleytego spokoju sumienia... Zreszt wypadki

tak dziwn, tak dziwnie straszn teraz id kolej, taki za-

mt w mylach, czynach i przekonaniach, e tylko modlitwa

jedna pozostaje, cicha modlitwa do Boga, aby nas owieci

i „z tych widnych ciemnoci", jak si wyraa Milton, wy-

prowadzi".

„Serce si kraje na myl o biednej, drogiej Francyi...

Co straszniejsza, to, e rozum w walce z uczuciem. Rozum

nic dla niej nie widzi, prócz prdkiego, jak najprdszego

poddania si i ugicia pod elazn rk Bismarcka — bo

St. Tarnotuski: Julian Klaczko. 11
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wszelki opór tylko pogarsza pooenie; tak sdz wszyscy

bezstronni, tak pisze austryacki attache, militnire z Parya.

A uczucie jednak si oburza na podobny koniec, i woli zni-

szczenie ni sromot dla Francyi. Potins morl quam foedari,

jak mówili Rzymianie. Ale atwiej w czasach obecnych o rzym-

skie cytaty, ni o rzymskie dusze!..."

„Nie powiem Pani co si we mnie dzieje na widok po-

lityki tutejszej. Kanclerz wci si umiecha, ze wszystkiego

zadowolony, wszystko na dobre tómaczy. Niejedn ju z nim

miaem rozmow , a kada si zakoczya zwyk zwrotk

:

Vous voyez trop en noir — la partie sera helle pour I' Autrlche.

Dziwny czowiek! Nie lubi, gdy si jego uwag zwraca na

niebezpieczestwa: jemu tylko ten dogadza, co wszystko

chwali, wszystko w róowych widzi kolorach. Osobicie
nie mam powodu do alenia si na kanclerza; jest dla mnie

uprzejmy i askawy, ale inna rzecz, gdy pomyl o losie,

który ten wiecznie umiechnity gotuje Austryi i nam !..
."

„Wyzna musz, e Wiede daleko straszniejszym mi

si wydawa z daleka, z Woli, ni go w rzeczywistoci zna-

lazem. Prawda, e nprócz naszych, nikogo tu prawie nie

widuj i brak zatem starcia i niemiego spotkania z nieprzy-

jaznemi ywioami. Koledzy moi sejmowi s dla mnie

uprzejmi i pobaajcy, przekonali si, e ani do zaszczytów,

ani do kierowania nimi adnej nie mam pretensyi, wic mi

s radzi. Czy to dugo potrwa, nie wiem; bo dotychczas do

adnej dyskusyi jeszcze nie przyszo w naszem gronie. Naj-

wicej przestaj z Lulem '), jest on prawdziw moj opatrz-

noci tutaj; bo cóbym ja pocz bez niego w Wiedniu?

Jadamy zazwyczaj razem, a potem schodzimy si do niego

na herbat, gdzie czasem zawita i ks. Lecm".

„Niemao te mam kopotu z mieszkaniem. Przyjechaw-

szy tutaj, chciaem zrazu wyprowadzi si, wynaj, meble

w czci sprzeda, w czci zapakowa. A tu zaczli radzi,

bra pod kredk i zawyrokowali, e taniej mi wypadnie, jeli

zostan
,
jak jestem ! Mimo to przyszedem do przekonania.

*) Ludwik Wodzicki
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^.e lepiej si wyprowadzi, bo kto wie, czy Reichsrat w ogóle

fiinkcyonowa bdzie? A w kadym razie lepiej poegna
si z pysznociami dawnemi i by zawsze gotowym do wy-

marszu. Wodzicki prosi tylko, abym z decyzy ostateczn

wstrzyma si do przyszego tygodnia, gdzie, jak sdzi, sprawy

Reichsratu jako si wyjani. Tymczasem Rogawski szuka

mi amatora na moje mieszkanie, coby cho cz woonych
Av nie wydatków mi chcia zwróci. Wodzicki zabierze mój

dywan salonowy razem z firankami i portyerami czerwonemi,

wedug oszacowania, co zrobi tapicer. Pozostaoby mi ju
wtedy tylko sprzeda (naturalnie ze strat) nowe meble sa-

lonowe, a wszystko, co w bibliotece, zapakowa. Kazaem

sobie da wszystkie rachunki. Jeszcze caoci obj nie mog,
ale zdaje mi si, e dla uregulowania i zakoczenia caej

mojej nieszczliwej wiedeskiej fazy, trzeba mi bdzie 1500 zr.

(Haas 200, tapicer 700, sprzty róne 200, krawiec, szewc

i t. d., nie liczc w to komina). Gdybym za meble salonu

•od tapicera, a za dywan i firanki móg dosta razem 500 zr.,

toby mi ju tylko potrzeba byo 1000 zr. dla pokwitowania

wiedeskiej przeszoci. Obecnie na ycie mam dyety sej-

mowe, a w zapasie sum, któr mi wypacono w minister-

stwie za miesic przeszy i ostatni, t. j. 600 zr. Przychodzi

<io tego jeszcze skarb, który zoyem w rce drogiej Ksi-

nej — ale tego naruszabym nie chcia, chyba w ostatecz-

noci".

„Jeliby w przyszym tygodniu Reichsrat si rozbi lub

zosta odroczony, wróc natychmiast do rodzicielskiego

domu, któremu najczulsze we wszystkich jego mieszkacach

zasyam ukony, drogiej i dobrej Ksinej rczki kornie ca-

ujc".
Julian.

List nastpny znowu do Kastorego:

Wiede. Niedziela 25 wrzenia.

„Mój drogi! Dzikuj Ci serdecznie za Twój licik i za

<lobre, poczciwe sowa. Nie skorzystaem z tygodniowej prze-

rwy sejmowej, aby zrobi wycieczk do Woli, bo termin by
11*
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za krótki, bo nastpnie nie wiedziaem (i dotd jeszcze nie

wiem), jak si urzdzi z mieszkaniem. O tyra ostatnim pun-

kcie rozpisaem si ju obszernie przedwczoraj do Ksinej

Matki".

„yjemy tu w prawdziwym chaosie parlamentarnym,

a jeeliby wolno byo w tak cikich czasach artowa, to-

bym powiedzia, e chaosu tego nie urzdzi jakie fiat li(x,

tylko go zakoczy jakie fiat jux, na co naszemu wiecznie

umiechnitemu kanclerzowi nigdy jeszcze nie zabrako, chyba,

e sam pójdzie w odstawk, co take nie jest niepodobnem.

W gruncie nie wiele na tem wszystkiem zaley. Wypadki

id szybkim i nieubaganym torem. Ju Bismarck tu pro-

ponuje wstydliwe odnowienie „witego Przymierza", „dla

obrony zasad monarchicznych i konserwatywnych". Ze si

na to ostatecznie zgodz w Wiedniu, zdaje mi si niewtpli-

wem. Bo có innego robi? Austry ocali i utrzyma mógby
tylko rzd samowadny a wiaty, nn despotisvie eclaire. Ale

wiata tu nie masz: udzieli je nam Bismarck. Cest du Nord

que nous nient la lumihre".

„Zaczam list poczciwego Horacego. Biedna, biedna

Francya! Bóg jeden w swem miosierdziu i w Swej potdze

moe j zbawi! . .

."

I wreszcie jeszcze jeden, do Kastorego take, bez daty,

lad myli o przyszoci, o jakim sposobie do ycia. Jaki

znale? gdzie go szuka?

„Powrót mój obecnie do Francyi byby ze szkod dla

mego charakteru, dla mojej konsyderacyi. Wygldabym na

awanturnika, co wszdzie szuka jakiego korzystnego umie-

szczenia, i który nabroiwszy w Austryi i nie mogc si tam

utrzyma, accomt hattre monnaie en France de son incartade

Autrichienne. Dla wasnej godnoci powinienem teraz bar-

dziej ni kiedykolwiek, swoje przesiedlenie bra na seryo

i nie zmienia kraju i ojczyzny, jak frak corocznie. Wróci-

bym tam tylko w ostatecznym razie, gdybym poprostu wi-

dzia, e nie mog znale utrzymania w Galicyi: a myl
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O utrzymaniu skromnem, prostem, bardzo prostem; ja bym
nawet i na dawanie lekcyj si zgodzi, byle nie politykowa

przez rok i artykuów politycznych nie pisa, byle odetchn
troch, zwróci si myl do dawnych niegdy miych stu-

dyów. Czyby si to nie dao zrobi!..."



IV.

Mowa w Delegacyach w Peszcie. Jej znaczenie- Listy do przyjació-

Pary oblony, król |)rnski w Wersalu, w cesarskiej

koronie na gowie, w Rzymie król woski, a Papie w Wa
tykanie tylko pan; wiat si zawali, a na jego gruzach

staj Prusy, panujce nad Europ, marzce o panowania nad

wiatem.

Austrya wszystko znosi, bo ju znosi musi, nie zostao

jej nic innego: potakuje, winszuje, obiecuje sprzyja „zjedno-

czeniu Niemiec" — w rku nie swojem! Chce jednak mie si
zbrojn , chce nie by zupenie wydan na wol i ask swoich

ssiadów. W Delegacyach wspólnych, w Peszcie, w styczniu

1871 r., rzd da l^redytu na nadzwyczajne wydatki, po-

trzebuje go na lepsze uzbrojenie wojska. Liberalna i nie-

miecka cz Delegacyj nie zapala si do tej myli, owszem

przeciwnie uwaa ten kredyt za niepotrzebny; nie mie, ale

radaby odmówi go.

Wtedy zabiera gos Klaczko i przemawia drugi rax

o wojnie prusko-francuskiej.

We Lwowie mówi do Polaków, z polskiego serca i pol-

skiego stanowiska. Tu mówi do Austryi, dla niej, o jej sta-

nowisku, jej interesie, jej przyszoci. By w tych Delega-

cyach sam kwiat, samo czoo austryackich intelligencyj, zdol-

noci i patryotyzmu: posowie wszystkich krajów z pewno-

ci wybierali z pomidzy siebie tych, których mieli za naj-

lepszych, najznakomitszych. My moemy pyta ze suszn
dum, który z tych wszystkich Austryaków, tych odwlecz-
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nycb obywateli pastwa, a poddanych Cesarza, który tak

zgbi i zrozumia pooeuie monarchii, który tak daleko

i bystro patrza w jej przyszo, który zwaszcza tak gorco

bra do serca jej niebezpieczestwa, lej interes, jej godno
i honor - który broni tego wszystkiego tak mdrze, tak sil-

nie, tak wymownie, jak ten Polak

!

Monaby podug trzech gównych myli podzieli t
mow na trzy punkta (jak czasem robi kaznodzieje). Cz
pierwsza, to dziwne usposobienie austryackich Izb - a po

czci krajów — wobec tryumfów pruskich. Druga cz, to

ta lekkomylno, z jak rzd, Iz)y, opinia przyjmuj na-

dziej przymierza z Prusami i w nieni widz bezpieczestwo,

si, przyszo Austryi. Cz czy myl trzecia, to zmiana

w caym stanie Europy przez upadek Francji, to nieuni-

knione tej w przyszoci przymierze z Rosy, to dla Austryi

trudne i grone wynikajce std warunki, a wreszcie i nie-

pewno samego tego pruskiego przymierza. Na wstoie jest

mowa o uczuciach austryackich, dalej o polityce pocho za-

dowolonej z siebie i ze wszystkiego, w kocu o przyszoci

tego pastwa, o jego niebezpieczestwach, i konkluzya: ko-

nieczno dostarczenia pastwu rodków obrony.

„Widowisko '), jakie Austrya podczas zajcia francusko-

pruskiego przedstawia, jest zapewne jednem z najbardziej

zadziwiajcych, jakie kiedy wiat oglda, i pozostanie bez

przykadu w historyi"'.

„Przed piciu laty, tak jest, zaledwo pi lat upyno,
stay Prusy z broni w rku w wwozach czeskich, na po-

lach Marchii, i tu przed bramami Wiednia Angielski wy-

soko stojcy m stanu nazwa t wojn, jak Prusy wów
czas Austryi wyday, jedn z najniesprawiedliwszych, najnie-

suszniejszych, najbezwzgldniejszych i najniesumienniejszych.

Moe przecie wolno bdzie w austryackiem zgromadzeniu ten

sd angielski o Prusach bez upiksze powtórzy?"

') Ustpy z mowy podug przekadu ogoszonego w Czasie.
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„Prusy miay wtedy za sprzymierzeca na zewntrz

Wochy, nieprzyjaciela Austryi, jakiego za wewntrz nie

przyjaciela poruszy usioway, przemilcz. Cel, który osi-

gn chciay, by wypowiedziany : to zgniecenie habsburskiej

monarchii".

„Mao brakowao, ajy kraje austryackie nie przedsta-

wiy wówczas takiego widoku spustoszenia i zniszezeuia, jak

dzi nieszczliwa Francya; a przynajmniej nie wina to

hr. Bismarcka, e ów „cios w serce", o którym sawna jego

depesza mówia, nie zosta zadanym gruntownie. Równie nie

jego wina, jeeli dobroduszny Wiede nie uleg temu samemu

losowi, jaki dzi wisi nad gotowym na mier Paryem. So-

bie samym tylko, swej trzewoci, swej dzy swobodnego

ycia zawdziczaj Wiedeczycy, e uszli bombardowania;

a „ciosowi w serce" przeszkodzio wdanie si Francy i. Ale

cho ostateczny cios by odwrócony, to rany, jakie nam wów-

czas Prusy zaday, byy do krawe, a pan kanclerz pastwa
(Beust) da nam niechccy obraz strat austryackich, gdy

wieo w odpowiedzi delegatowi Greuterowi zoy rachunek

dawniejszy i obecny, gdy nam powiedzia, czem bya Fran-

cya przed wojn prusk, a jakie stanowisko teraz w Eu-

ropie zajmuje. Rónica podobna jest i w Austryi".

„Tak sobie postpi! z domem habsburskim niemiecki

ksi, przed niedawnym czasem towarzysz broni w penej

niebezpieczestw duskiej wojnie, tak sobie postpi w kilka

miesicy po konwencyi w Gastein, w kilka miesicy po pu-

blicznym ucisku w Salzburgu!"

„A przecie skoro w pi lat potem wybucha wojna

midzy Francy a Prusami, nie ozwa si w Austryi aden
gos zemsty, nie byo ani ladu trwogi lub te przypomnie-

nia! Publiczna opinia w Austryi stana odrazu pod sztan-

darem Prus. Wprawdzie nie wszystkie kraje koronne i nie

wszystkie warstwy ludnoci byy temi sympatyami przejte:

zapomniana Galicya, ciemny Tyrol, inaczej moe mylay 5

a kto si przeszed po przedmieciach wiedeskich, móg si

przekona, e tam take cakiem inne objawio si usposo-

bienie, anieli to, jakie wyraay dzienniki i sfery ton nada-
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jce. Ale to te sfery wlaoie, które w Austryi rej wodz,
które pras i trybun opanoway, które opini publiczn

wyobraaj, tworz lub ksztatuj. To ta czynna Austrya

(das active Oesterreich), jeeli miem uy tu wyraenia sa-

wnej konstytucyi, dzielcej obywateli in activa i jjassira, tu

czynna Austrya bya caa po stronie Prus. 1 do dziwna,

•e w tera uczuciu jednoczyy si obiedwie poowy monarcliii.

Wgry take, panujce i rozstrzygajce Wgry, przecigay

nawet czasem Niemców austryackich w tem gerraaskieni

uczuciu, i dostarczay wicej, anieli 30"/,,, do tej wspólnej

pruskiej usugi" ').

„Jeszcze koci tysicy dzieci austryackich na jiolacli

Koniggriitzu polegych nie byy strupieszay, a Austrya rado

waa si zwycistwami Prus i z tysica piersi wydobywa
si gos: „Boe dalej dopomó!", gos, który w wiat wysa
król, a dzisiaj cesarz Wilhelm I. Ba, nawet gdy wzniosa

stara niemiecka korona, od wieków jeli nie wasno, to

jednak ozdoba penego chway domu habsburskiego, ^(\y ta

korona, e biblijnego uyje wyraenia, z gowy Habsburgów

'/djt i na inn, na hohenzolernsk gow woon zostaa,

wtedy nawet nie mona byo dostrzedz adnego alu, adnej

przykroci nawet. Obojtno, a co najwicej jakie demo-

kratyczne drwiny z przedawnionej bajki".

„Widowisi^o to jest jedyne w rocznikach ludów: taki

przykad darowania winy, taki przykad zapomnienia wszyst-

kich doznanych klsk moe by psychologicznie rozczulaj-

cym, politycznie atoli inaczej go nacechowa wypada".

„T okoliczno wemie take niezawodnie historya

w rachub, kiedy jej raz przyjdzie wyda sd o tych m-
ach stanu, co w tej penej niebezpieczestw chwili losami

Austryi kierowali".

„Czyli ta agodzca okoliczno doprowadzi do zupe-

nego ich usprawiedliwienia, rozbiera nie bd".

') Alluzya do 30 procent paconych przez Wgry na wy-

datki wspólne.
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Dotd wstp: gorzka zawstydzajca krytyka uczu i po-

stawy. Nastpuje rzut oka na polityczne pooenie Europy

i Austryi.

„Moe bistorya osdzi, e pomimo tych okolicznoci,

Austrya inne miaa w tej krwawej tragedyi powoanie, jak

rol staroytnego chóru, który robi moralne uwagi nad losem

i jego ciosami, e Austrya do czego innego bya powoan,
anieli, aby tylko uchyla c/oa przed wielkiemi faktami dzie-

jowenii".

„Zapewne sami nawet austryaccy mowie stanu nie

bd si udzili pod wzgldem skutków tej polityki".

„Pan kanclerz sam okreli te skutki jednem gbokiem
sowem — w jednej z jego depesz dawniejszych przed dwoma
albo trzema miesicami: ./e ne rois plus VEurnpe, („Nie wi-

dz ju Europy"). Tak jest, Europy ju niema, niema ju
równowagi, niema ju adnej opieki dla maych i sabych"',

„Jeden po drugim znikaj dziaacze owej pentarchii.

która od czasu Kongresu wiedeskiego -kierowaa losami

Europy, i jako tako utrzymywaa równowag. Francya jest

sparaliowana i wyrzucona z rady narodów^. Jak szybko id
w naszych czasach po sobie przyczyny i skutki! Anglia ju
oddawna usuwa si coraz bardziej od spraw ludów europej-

skich, albo, aby tu uy wyrazu stusowniejszego dla Anglii,

interesów europejskich. Jak kade wielkie pastwo handlov\e

w cigu dziejów, jak ICartagina, Wenecya, jak Holandya,

tak te odbywa Anglia naturalny zwrot wielkiego, niemal

nadprzyrodzonego wpywu, przynajmniej na prawdziwie real-

nych polach, a nastpnie powolnego wyczerpania, a do po-

padnicia w powszednie wygody. VAngleterre a pris chi ventre,

powiedzia przed kilku laty pewien francuski minister spraw

zagranicznych. Wielka Brytannia zapasa si i utonie we wa-

suem sadle".

„Waciwie pozostay tylko dwa mocarstwa, dwa wiel-

kie pastwa, z któremi Austrya musi odtd liczy si, kiedy

myli o swojej przyszoci i swojem przeznaczeniu".

1
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,,Mo;^.e uspi-awiedliwioiiem jest zdauie, e obliczenie si

z Prusaiiii wypadnie Austryi atwiej i taniej, ni z innem ja-

kiem mocarstwem. Otó wanie jest to pospolite o przyszoci

zdanie, bdce owocem spotuienia si Prus, a mniemani

e si nie myl, gdy nawet Wydzia w sprawozdaniu swo-

jem wychodzi z tego stanowisl^a, lubo tego formalnie nic

nadmieni".

„Mówi wic: zwycistwa Prus (Dr. Rechbauer: Nie-

miec!) Zwycistwa Prus (ol?:rzylii w lewicy: Niemiec!)"

Prezes: „Prosz nie przerywa mówcy".

Delegat Klaczlco (cignie dalej): „Prosz, ja adnych
Niemiec nie znam (ruch na lewicy oUrzyi^i: Ohe !), s tylko

ludy niemieckie; jeili mówi o zwycistwach Niemiec, mu-

siabym tale mówi o zwycistwach Austryi, s bowiem talie

Niemcy w Austryi".

„Zwycistwa Prus, mówi, zabezpieczaj Anstry. Za-

daniem wic Prus bdzie teraz broni Austryi, i oboli stra-

nicy nad Renem, „utworzy stranic nad Dunajem". Inne

s moje pod tym wzgldem przelionania. Miabym niejaliie

jeszcze powody powtpiewania o rozbiciu si pr/,ymierza,

Jacie oddawna istniao midzy Prusami a Rosy Ale prze-

pumy nawet, e Prusy podayby nam ri, e nie by-

yby przyjacielem naszego nieprzyjaciela, ale owszem prze-

ciwnikiem naszego przeciwnika, i e byoby dobrze trzyma

si w dobrem z niemi porozumieniu. Przypumy w caoci

hipotez, przypumy, e Prusy mogyby teraz wobec Austryi

okaza si chtuemi i sprawiedliwemi, przypumy e nie

ywi wzgldem Austryi zych myli, przekonay si bowiem

o jej niewinnoci, o jej nieszkodliwoci. Mog nam one teraz

zapomnie Icrzywd, jakie nam wyrzdziy przed picioma laty.

Odisse, qu('.rii (aeseris, mówi wprawdzie rzymski znawca lu-

dzi i serc: ale gdzie tak wszelkie wspomnienie urazy znildo

u obraonego, tam i krzywdziciel moe poczyta nienawi

za nie[)otrzebn. Przypuszczam wic, e Prusy, e to, co moe
eufemistycznie zwie si zblieniem Austryi do Prus, mogoby
rzeczywicie posuy do zabezpieczenia Austryi na przy-

szo. Musimy tylko jasno sobie wyobrazi pooenie i roz-
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way warunki, z któremi si wie pomylny dalszy rozwój

tego zblienia si; tylko nie naley nam uwierzy, abymy
przez to byli wolnymi od wszelkich ofiar, od wszelkich wy-

sile, które nam przypadaj jako mocarstwu, w tak fatal-

nych i niebezpiecznych czasach".

„Pizedewszystkiem musimy take nasze wewntrzne po-

oenie urzdzi odpowiednio temu, co si zowie zblieniem

si Prus. Hr. Bismarck nie jest wanie zwolennikiem par-

lamentarnego rozwoju, a najwiesze zajcia, zwycistwa od-

niesione, nie s wcale po temu, aby miay zachwia jego nie-

ch ku yciu parlamentarnemu; przeciwnie, najwiesze po

wodzenia posuyy mu za dowód, e mia przecie troch

susznoci. Kiedy marszaek Nie wnosi w Izbie francuskiej

swoje wnioski o powszechnem uzbrojeniu narodu, Izba fran-

cuska bya wzgldem nich le uprzedzona, a przez wzgld

na ducha parlamentarnego, Napoleon III zaniecha t reform.

Natomiast hr. Bismarck waczy przez kilka lat za reform

armii z parlamentem; dokona jej, pomimo parlamentu i na

przekór jemu, a z armi t, któr tak zreformowa, odniós

wielkie zwycistwa. Okoliczno ta nie jest bynajmniej po

temu, aby miaa zmieni niech hr. Bismarcka do ycia par-

lamentarnego".

„Otó, Panowie, jest prawo, a mógbym niemal powie-

dzie historyczno-poityczny pewnik, e jeli jakie pastwo

dojdzie do wielkiego znaczenia i wpywu, mimowolnie wtedy

wpywa ono bdzie na inne pastwa i narzuca im swoje

wasne zdania i pogldy".

Tak sta si moe teraz z Prusami. Militarny rys

zasaduicz}^ tego mocarstwa, jego duch militarny, woajcy
cedan toijae armis, ten duch przejmie niejako oczywicie

wszystkie take inne pastwa. Osobliwie te niemile bdzie

widzia lir. Bismarck, jeli ycie parlamentarne wanie w Au-

stryi zbytecznie wzmoe si. W Austryi szczególnie idzie

hr. Bismarckowi o to, aby tu nie po\\ stao eldorado konst}-

tucyjne, parlamentarne pastwo niebieskie dla jednego z ple-

mion niemieckich. Bdziemy musieli stara si, aby nie prze-

szkadza zbytecznie hr. Bismarckowi naszym haasem par
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lameutaiuym. Bdziemy wtedy dziaa patryotycznie w inte-

resie Aiistryi, w interesie whinie zblienia si do Prus, któ-

rego tak powszechne teraz objawia si pragnienie. Nie, iby
obawia si nam przychodzio przeistoczenia naszej konsty-

tucyi, nie, iby zanosio si na zniweczenie zasad. Wcale nie

:

tak radykalnerai rodkami nie posuguje si hr. Bismarck na

wet we wasnycli krajach".

„W r. 1865, kiedy hr. Bismarck uda si po raz drugi

do Biarritz, aby uzyska tam od Napoleona III pozwolenie

uderzenia na Austry, poselstwo pruskie ogosio pamflet, dla

torowania drogi ministrowi swemu i panu. Pamflet nieyj-

cego dzi hr. Goltza rozbiera take konstytucyjny sposób po-

stpowania pruskiego ministra Czytam w nim : „W wewntrz-

nym zarzdzie Prus p. Bismarck zostaje w niezgodzie zupe-

nej z reprezentantami narodu. Pomimo tego zwouje Izby, daje

im gos, nie stawia przeszkód ich uchwaom, które zapaday

wedug ich rozumienia; lecz skoro tylko parlament tamuje

nazbyt jego kroki, usuwa go, a potem prowadzi rzdy dalej,

jak gdyby parlament nic nie powiedzia. P. Bismarck podo-

bnie postpuje sobie z prawem ksistw Nie zaprzecza go,

ani go znosi, lecz pomija je milczeniem".

„wiadectwo to da pose pruski o ministrze pruskim.

Powinnimy to przecie wzi do serca i z góry by przy-

gotowanymi do ofiar, jakie sobie pod tym wzgldem naoy
musimy. Obyczaje nasze, nasza dobroduszno (GemUtJdich'

keit), abo jak hr. Bismarck nazwa niegdy z trybuny „roz

strojenie Niemiec poudniowych i Austryi", nie dopuszcz za-

pewne, aby chwycono si tutaj rodków gwatownych ; a prze-

konany jestem, i aden mówca, opuszczajc Izby, czy to

w Peszcie, czy w Wiedniu, nie bdzie z powodu swojej do-

piero co wypowiedzianej mowy, jako reprezentant ludu, are-

sztowany przez agenta policyjnego. Nie, tak si nie dzieje;

do tego nie dojdzie; na to mamy rzd nazbyt uczciwy, do-

trzymujcy sowa, który pewnie wstydziby si takich rod-

ków
; na to mamy, jak powiedziano, wasn nasz Gemilth-

lichkeit, która nie dopuci do kroków ostatecznych, choby
nawet w sowach. Ale bdziemy oczywicie musieli sami so-
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bie naoy hamulec na nasze polityczne swobody, na nasz

rozum parlamentarny".

„Wewntrzne rzdy nasze nabray w cigu ostatnich lat

poniekd obywatelslio-amerykaslciego pokostu. Otó pokost

ten bdzie zapewne musia ustpi arystokratycznemu pomor-

sliiemu poliostowi. Naprzeciw junkrom berliskim mog sta-n na równi tylko panowie stanowi w AYiedniu".

Ustp wyrachowany na to, by da do mylenia austryac-

kim parlamentarzystom, liberalnym, verfassungstreu , eby ostu-

dzi cokolwiek ich zapa do pruskiej przyjani, Ale to szcze-

gó podrzdny; s waniejsze wzgldy i powaniejsze obawy:

„History teraniejszych czasów przenika silny prd,

który wiele burzy i wiele zmienia. Co w przeszoci cywili-

'zacya, Koció, co jednem sowem moralnie wolny rozwój

spoily, to dzi na naturalne rozdziela si atomy. Obchodzimy

powrót do przyrody, o którym marzy ju J. J. Rousseau,

W szczególny zupenie sposób obchodzimy powrót do przy-

rody przez powrót do rnsy. Z pastwa historycznego i cy-

wilizujcego przechodzimy poprostu do j)astwa fizyologicz-

nego. Nie rozwój ogólny, nie obyczajowe ycie przesze i y
cie obecne stanowi teraz bdzie o ustroju pastw, lecz po

prostu potga cikoci, potga naturalna, krew, rasa".

„Jedno Woch sprowadzia jedno Niemiec. W do-

konaniu tej jednoci ras inna znów rasa szuka bdzie swego

celu, mianowicie ludy sowiaskie. e Rosya do tego dy,
aby to, co wy Panowie nazywacie duchem czasu, byo wa-
snym duchem Rosyi, o tem wszyscy wiemy, comy w pe-

wnym stopniu ledzili rozwój ludów sowiaskich, tak we-

wntrz, jak zewntrz Rosyi w najnowszych czasach. I przy-

zna musz, e jeli Rosya do tego postpowania nie ma
prawa, to jednakowo ma do niego precedens. Ludy woskie,

z wyjtkiem czci pónocnej, nie byy pod obcem panowa-

niem, ludy niemieckie miay rzdy wasne — dobre lub ze,

ale wasne, o ucisku jzyka. Kocioa, nie byo tutaj mowy,

aden z tych rzdów nie przeszkadza yciu intellektualnemu,

moralnemu, literackiemu ; a przecie staray si te ludy po-
czy w tej wanie jednoczcej idei, w tej idei jednoci rasy".
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„Rosya pod tym wzgldem ma przykad, na który si te
odwoln. A zreszt Rosyi nie chodzio o stanowisko prawne.

„Sia przed prawem !" Tak to wyrzek ud owiecony staego

ldu, jak go nazywaj; dlaczegó tego nie ma wypowiedzie

Rosya, Ictóra dopiero co uwolnia si z wizów barbarzy-

stwa ?"

„A dalej, Panowie, Rosya ma tal<e prawo pierwsze-

stwa; Rosya ju dawno ide t wynalaza. Ju w wieku XVIII

rozprawiano tam o jednoci ras. Tak wic z pónocy odbie-

ramy wiato. Nikt w wieku XVIII nie myla jeszcze o ra-

sie, o krwi, o jzyku ludów — Rosya to wymylia! I jak

zawsze, tak i tutaj, uczony niemiecki umiejtnie uzasadnia

to domaganie si Rosyi i poda rk tej nowej teoryi. Rosya

ywia i pielgnowaa t myl ju od dawna, i bardzo praw-

dopobnie w wypadkach ostatnich znajdzie ona now zacht
do dalszego urzeczywistnienia tego celu".

„Kwestya czarnomorska jest waciwie pocztkiem tej

wielkiej propagandy, która si ju od dawna prowadzi i moe
teraz na gruncie realnym, a nie na umiejtnym, kocielnym,

literackim, dalej prowadzi si bdzie".

„Nie trudno przeto ju teraz przewidzie, e Rosya nie-

zadugo ca sw potg zaway na szali ludów sowiaskich,

a wtedy by moe mie bdzie sprzymierzeca, na którego

dotychczas daremnie liczya — mam tu na myli Francye.

Francya jest obecnie zaman, zniszczon i pod stopami nie-

litociwego zwycizcy. Jeszcze wicej jednak, ni tego zwy-

cizcy, nawet ni strat jakie dotknyy Francye, obawia si

trzeba skutków na wewntrz Francyi : anarchii, która atwo

wybuchn moe i która dla Francyi wicej jest zabijajc,

ni strata kilku nawet departamentów".

„Na Francyi mci si teraz owa zasada rewolucyjna,

która niweczy cznik midzy ludem a dynasty , która upo-

dobaa sobie w tej grze loteryjnej zmiany rzdów i panuj-

cych, i w skutek tego pozbawia si wszelkiego punktu opar-

cia w godzinie niebezpieczestwa i nieszczcia".

„Francya rewolucyami swemi wielk nauk daa Euro-

pie: ale obecne nieszczcie jeszcze wicej jest pouczajcem,
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gdy wanie ono wykazuje, co to znaczy, jeli pastwo, i to

wielkie, jeli naród, i to naród wielki, utraci zwizek rodzinny

z dziedziczn odwieczn z narodem zyt rodzin dynastyi

królewskiej. Król dziedziczny nawet po klsce moe wróci do

swego ludu, a cboby sam by przyczyn tej klski, to i tak

moe powróci na ono swych dzieci, moe je uciska i za-

paka, a dzieci w odpowiedzi przynios mu zy, nie zarzuty.

Ojciec, który przetrwoni swój majtek, który straci go przez

nieszczliwy wypadek, moe to szczerze wyzna dzieciom

swoim, a one wkrótce si z nim pogodz. Zapacz nad

wspóln ruin, ale nie bd si z nim spieray. Lecz król

z przypadku, wadca przypadkowy, jest tylko dyrektorem

spóki komandytowej, którego chwal, gdy dobre robi inte-

resa, jeli ze, sam ucieka".

Co za nauka, co za nauka zwaszcza dla Austryi!

„By moe, e Francya upada nie tylko przez ponie-

sione straty, ale wicej przez wewntrzne zamieszanie. Je-

dnak moebnem take jest, a nawet powiedziabym prawdo-

podobnem, e w krótkim czasie znów si podniesie i zosta-

nie rzeczywicie wielkiem mocarstwem. W ludzie francuskim

jest ogromna sprysto, essor, jeli ju m;im uy wyraenia

francuskiego",

„Po r. 1815, po tych strasznych klskach i spustosze-

niach zaledwie kilka upyno lat, a Francya odgrywaa ju
pewn rol w radzie ludów. Wypadki r. 1870 nie powinny

nas skania do rozpaczy nad losem Francyi, gdy jakkol-

wiek wielkie mam poszanowanie dla niemieckiej i pruskiej

siy zbrojnej i potgi, to jednakowo jeszcze jest kwesty,

czy Prusy, straciwszy przypadkiem ca swoj armi , tak jak

Francya pod Sedaneni i Metzem, prowadziyby byy jeszcze

przez pó roku wojn przeciw milionowemu, walecznemu, ba,

nawet naj waleczniejszemu wojsku w wiecie. By moe, i
Francya znów si podniesie i odegra jeszcze rol w historyi,

a wtedy przymierze Francyi i Rosyi zdaje mi si by da-

nem koniecznem, nieuniknionem".

Jakie bdzie znaczenie tego przymierza i jego skutki?
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„Francja dotychczas reprezentowaa zawsze na Wscho-

dzie Zachód i strzega interesów crajów zachodnich przeciw

Rosyi. W zasadzie nie miaa ona wasnych interesów mate-

ryanych do bronienia na Wschodzie; bronia ona tam tyllco

interesów moralnych — interesu liatoicyzraii przeciw kocio-

owi wschodniemu, i interesu Zachodu, Europy owieconej.

Obadwa te powody obecnie odpady, jeli Francya pomyli

o przymierzu z wielkiem mocarstwem. A Francya pomyli

o tem, aby wywalczy sobie dawne stanowisko, a nawet utra-

cone prowincye; tak dobroduszn nie jest, jak Austrya; usi-

owa ona bdzie odzyska cay swój wpyw dawny, a wtedy

z pewnoci korzysta bdzie z pomocy Rosyi".

„Porzuci dawniejsze interesa na Wschodzie, katolicyzm

ju jej wicej nie rozczuli, szczególniej jeeli si Rzeczpo-

spolita we Francyi utrzyma. Ale w kadym razie interesa

Francyi, wzgldnie interesów Francyi, narodu samego, nie

bd ju wicej przewaay. Co dotychczas przedewszystkiem

wstrzymywao Francy od przymierza z Rosy, to pewien

wstyd, to pewna sympatya dla niektórych ludów, a szcze-

gólniej to szlachetne uczucie dla Zachodu, dla Europy —
wszystko to teraz zniknie".

„Na wszelkie przedstawienia odpowie Francya sowem,

które ju na pocztku przytoczyem: // n^y ajdns d'Europ—
dla Francyi niema wicej Europy. Europa j opucia, cho-

cia wasny jej interes by zagroony. Przypatrywaa si obo-

jtnie tak najwikszym okruciestwom, dokonywanym pod

Bazeille i Ablis, jak i bombardowaniu Parya. Z najwiksz

obojtnoci przypatrywaa si zniszczeniu równowagi, kiedy

Prusy coraz dalej i dalej si posuway. Francya postawi so-

bie wprost pytanie: coby si byo stao, gdyby los wrcz
przeciwnie by rozstrzygn? Gdyby mianowicie Napoleon III

doszed by do Renu? Jake zatrudnion byaby wtenczas

dyplomacya! Jake szybko wysacy ze wszystkich stolic,

ze wszystkich rezydencyj Europy byliby woali na Napo-

leona III, aby si zatrzyma! Wszyscy byliby si wtedy zbie-

gli, aby go dalej nie puci. Nawet nasza Austrya nie na-

mylaaby si zapewne dugo nad energicznemi notami. Tym-

Ht. Tamotuski: Julian Klaczko. 12
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czasem przed Prusami ugina si Europa, upada na kolana.

Europa nic nie zrobia dla równowagi, nic nawet dla ludz-

koci. Owa Anglia, która z pocztku wojny tak bya zatru-

dnion, aby zabezpieczy Belgi, nie znalaza sowa jednego

przeciw bombardowaniu Parya. Wochy pokazay si równie

wielkiemi w mewdzicznoci : i to jest jedynem, co jeszcze

wiat zdziwi mogo".

„Tak dziaay Anglia i Wochy. Austrya bya sab
i nie moga zdoby si na czyn. Niema Europy i dla Fran-

cy! wicej jej nie bdzie''.

„Pójdzie ona swoj drog dalej i poda rk Rosyi —
a wtedy, chobym ju nie naówi o potdze broni, to rozwa-

cie Panowie tylko t sil moraln, t potg moraln, jak
przez to nabdzie Rosya midzy ludami sowiaskiemi. Ro-

sya dotychczas opieraa si tylko na swej sile fizycznej i ni
imponowaa Sowianom. Bo i dlaczegó nie? Czy mona
ludom sowiaskim bra to za ze, e ulegaj wielkiej sile

fizycznej, skoro widz, e nawet owiecone postpowe ludy,

jak lud niemiecki, id za sil przycigajc wielkiego mo-

carstwa militarnego?"

„Ale Rosya bdzie jeszcze miaa za sob od dzi wpyw
moralny Francyi. Niewyczerpanym dowcipem, t atwo py-

nc i atwo wdraajc si lekkoci, jak Francya zawsze

posiada do propagowania idei i rozbudzania sympatyi, stanie

ona teraz na usugach Rosyi. Zaiste, nie bez obawy bdzie

to widzianem w Austryi".

„Lecz tu nam mówi: wanie wówczas w obronie

Austryi wystpi Prusy, potga wielka, potga wszechwiata

;

stra nad Renem pomoe do utworzenia stray nad Duna-

jem. By moe, ale tylko w tym razie, jeli sami bdziemy

zdolni do obrony, jeli bdziemy mieli si i pokaemy, e
propagandzie rosyjskiej moemy si opiera zbrojnie z do-

brze wywiczonem wojskiem. Natenczas Prusy moe istotnie

pomyl i przyjd do przekonania, e byoby dla nich, dla

Niemiec korzystnem, aby pomidzy niemi a Rosya tak silne

istniao pastwo. Ale jeli pozostawimy Prusom staranie nie

tylko o obron wasn przeciw Francyi, lecz i o obron
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Austryi przeciw Kosyi, jeli zamiast armii silnej i gotowej

do boju, bdziemy si ogldali na Prusy i liczyli na ich kor

pusy, wówczas, Panowie, zadanie Prus byoby zbyt cikie,

i mogyby one sobie przypomnie, e nie tylko s wielkiem

mocarstwem, ale e na swej chorgwi wypisay zjednoczenie

Niemiec. Wówczas mogyby sobie przypomnie swych braci

niemieckich w Austryi, bdcych przynajmniej Niemcami

w wieszej przeszoci i nie tak dawno wyczonymi z pa-

stwa niemieckiego, jak bracia z Alzacyi i Lotaryngii. Na-

tenczas mogyby Prusy raczej porozumie si z Rosy, mo-

goby im si wydawa taniej i wygodniej rozpocz targ

i szuka w Austryi wynagrodzenia dla siebie i dla Rosyi"'.

„Panowie! Napoleon I powiedzia, e historya suy je-

dynie do tego, aby si z niej nic nie nauczy; pomimo tego

zawsze i mimowoli wracamy do historyi matki dowiadcze-

nia. Pozwólcie mi wic, Polakowi, przypomnie dzieje wa-

snej ojczyzny. W wieku XVIII miaa Rosya za kanclerza

hr. Bestuewa. Polska nie miaa wówczas wpywu na losy

Europy i w owym czasie bya ju z obu stron cieniona

przez oba wielkie mocarstwa, wzrose dzisiaj do pierwszorz-

dnej potgi na wiecie".

,,Myl szukania w Polsce korzyci istniaa wówczas ró-

wnie w Petersburgu, jak w Berlinie. Ale wielki kanclerz

Bestuew rzek: „Mam Polsk bez tego ju w mych rkach,

zdobyem j moralnie, bdzie mnie ona popiera w kadej

wojnie, w kadej trudnoei" i trzyma si usilnie przy nie-

tykalnoci Polski. Ale Prusy nie mogy na to przysta: roz-

poczy dziaanie, wziy sw cz, i Rosya musiaa wzi
swoj, a nawet Austrya, zrazu wzdragajca si od tego ra-

bunku, bya zmuszon do podobnego czynu. To s dzieje

pierwszego podziau".

„Drugi jeszcze inaczej si wydarzy. Przy drugim po-

dziale wystawiy Prusy Polsk przeciw Rosyi, wcigny j
w wojn z Rosy, obiecay pomoc, a w ostatniej chwili po-

czyy si z Rosy i podzieliy Polsk po raz wtóry. Histo-

rya ta do jeszcze bliska jaskrawo naucza, co moe przy-

nie przyszo Austryi, jeli nie bdzie miaa wojska go-

12*
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towego do boju, jeli si sama nie bdzie ratowaa i jedynie

liczy bd/ie na pomoc Prus, które si stay przyjaeielslciemi.

Jeli si spucimy na siebie, jeli zapewnimy sobie pomoc

wasn w tych smutnych okolicznociach, to bdziemy mogli

z pewnym spokojem i nadziej patrze w przyszo - gdy
nie chc by oskaronym o konsekwentny pessymizm, od któ-

rego nas tak rozumnie odwodzi kanclerz pastwa".

„Nie, w przyszo Austryi patrz z zaufaniem, gdy
przedewszystkiem mamy to, czego tak bolesny brak czu si

dawa we Francyi, jak o tern wspominaem. Mamy Cesarza

i króla, przy którym wiernie stoimy. Jakkolwiek rozdzieleni

jestemy w politycznym, jzykowym, i spoecznym wzgldzie,

to wszake jednoczymy si w naszych uczuciach dla panu-

jcego. Jakkolwiek rozdzieleni i rozdarci jestemy midzy

sob — tron nie podlega adnej kwesty i. Mamy tego ojca

rodziny, przy którym moemy si zgromadzi w chwilach

niebezpieczestwa. Zasada monarchiczua, tak silnie wszdzie

podkopana, tylko w Austryi jest drog kademu uczciwemu

czowiekowi. W kadym innym kraju uczucia monarchiczne,

bd to bardzo osabione dnociami do rabowania kocio-

ów, bd zacienione przez despotyzm wojskowy, rozwalajcy

i zmieniajcy trony: w innym kraju zasada monarchiczua

jest zarazem rewolucyjn, rewolucya i socyalizm z góry s
popierane, a wiara i wasno z gruntu zagroona".

„Panowie! Tylko w Austryi zasada monarchiczna jest

nieskaona i szlachetna, i moe by ukochan, wysoko sza-

nowan i cenion przez uczciwego czowieka. Ale pastwo
monarchiczne, powiedzia Montesuieu, opiera si na honorze,

przedewszystkiem na honorze wojskowym, gdy bro zape-

wnia granice i si pastwu. Jeeli istotnie uczciwie wyst-
pujemy wobec Cesarza— a tak wszyscy przecie wystpujemy,

gdy pomimo nieporozumie narodowych w tym wzgldzie

jestemy jednego zdania— jeli wic wystpujemy uczciwie,

dajmy naszemu Cesarzowi i królowi rodki zabezpieczenia

jego honoru ora, i bezpieczestwa granic Austryi. Nie b-
dziemy naruszali wniosków rzdu, który nam ze wiadomo-
ci rzeczy powiada, e siy wojskowe musz by zwikszone
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i nie poddawajmy si nieco naiwnej nadziei, e w czasach,

kiedy upady dwie wielkie potgi moralne, jak Pastwo Ko-

cielne w sferze wiary i Francya w sferze politycznej, e
w takich czasach Europa wnet si uspokoi, skoro tylko uy-
wa zacznie na nowo pokoju".

„Tak Panowie! Pokój jest najpodasz z rzeczy, ja-

kiej ludy mog sobie yczy, ale tylko wtedy, gdy honor

i granice pastwa s zabezpieczone. Mówimy tyle o wielkiej

potdze Austryi, a tak mao dla niej czynimy. Tak, stoso-

wnie do zmiany punktu zapatrywania si i rodzaju zgroma-

dzenia, zmieniamy równie nasz jzyk. W Wiedniu, gdy mó

winiy o autonomii krajów, o wolnoci, o samorzdzie, jakiby

mona nada teniu lub owemu krajowi , odpowiadaj nam

wielkiem sowem „wielkie mocarstwo" — Austrya jest wiel-

kiem mocarstwem, nie moe by wtoczon w form federa-

listyczn, toby j osabio — a kada autonomia, kady sa-

morzd jest ukrytym i nienawistnym federalizmem - Austrya

jest „wielkiem mocarstwem" ! Tym wielkim wyrazem chc nas

oniemi. Skoro wszake przychodz obrady nad sprawami

wspólnemi i chodzi o utworzenie armii dla wielkiego mocar-

stwa, wówczas ci sami s maoduszni i zatrwoeni. Wów-
czas nie chodzi ju o to, aby w Europie co dziaa i czy-

ni, jestemy spokojni. Nie potrzebujemy si miesza do za-

targów europejskich: czy Francya upada, czy Prusy naje-

chane, równie dobrze, wszdzie widzimy bezpieczestwo dla

Austryi, byleby tylko nie da pienidzy. Panowie ! Rozwamy,

e nas historya uczy, i nie efemeryczne powodzenia na mó-

wnicy, ale gruntowna wiedza patryotyczna cenione s przez

potomno, i e czsto powstaj umarli, aby wiadczy prze-

ciw lekkomylnemu pokoleniu. Niech wic bdzie wolno na

zakoczenie przytoczy sowa zmarego — a jeli te sowa

s moe za silne, niech mi te sowa wysoka Delegacya wy-

baczy, gdy je wyrzek minister austryacki; znalazem je

niedawno w jednem dziele przytoczone przez jednego z naj-

lepszych austryackich pisarzy na polu historyi dyplomacyi.

Byo to w czasie zawierania traktatu w Campo Formio, przez
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który Austiya stosunkowo mniej stracia, ni dzisiaj, i wów-

czas to pisa Thugut do br. Coloredo nastpujce sowa:

„Co wszatie zwiksza moj rozpacz, to haniebne po-

nienie naszycb Wiedeuczyliów, którzy na sam wyraz „po-

kój" dostaj z radoci zawrotu gowy adnego nie obcho-

dz dobre ub ze jeg-o warunki. Nikomu nie zaley na ho-

norze monarchii, ani na tern, co z tej monarchii stanie si

za at 80, jeei tyko na chwi mona bied na redut i je
spoiojnie packi".

„Gosuj przeciw wnioskowi komisyi, a za wszekiemi

wnios^ami, dcemi do podniesienia siy wojskowej pastwa".

Wartoci polityczn staje ta mowa obok wielkich pism

Klaczki; dorównywa im wietnoci wypowiedzenia. Owszem^

moe je i przewysza, bo bezporednie wraenie, wzruszenie,

daje mówcy takie tony i akcenta gbokie, prawie patety-

czne, jakich si zwykle nie miewa, piszc spokojnie, w nor-

malnych warunkach.

Zarzut braku patryotyzmu, rzucony w oczy Austrya-

kom na wstpie, a powtórzony na kocu, jest „peen ao-
ci, gniewu, a moe i wzgardy". Stan monarchii, ta zale-

no od Prus, na jak jest skazana, pytki sd i krótki

wzrok, z jakim si t zalenoci cieszy, atwowierno, z jak
ufa temu przymierzu, to dyagnoza bolesna, ale niestety praw-

dziwa. Podobiestwo do Polski przed rozbiorami, przypom-

nienie jej, to przestroga suszna, podyktowana rzeteln y-
czliwoci i dobr wiar. Skutui za upadku Francyi, jej

konieczne odtd przymierze z Rosy, oddanie si w jej sub
niejako, to przewidzenie, sprawdzone w zupenoci. Trafnie

take i bystro wskazane te powody, które Francy do upadku

doprowadziy. Jedno tylko nie przewidziane, zbyt dalekie

w r. 1871, nie wchodzce w rachub, bo nie wchodzce w za-

kres prawdopodobiestw, to wojna Rosyi z Japoni, i w jej

skutku znowu zaleno Rosyi od Prus, które dzi góruj nad

ni, jak nad Austry.

Ze strony przeciwnej, niemieckiej, odpowiaday Klaczce

gowy stronnictwa — midzy temi Giskra, dawny minister.
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Kuranda, uwaany za znakomitego mówc. Sam kanclerz

hr. Beiist uzna za potrzebne zabra gos i ze zwykym umie-

cliem zadowolenia dowodzi, e jego polityl^a jest najlepsz

moliw w najlepszej moliwej Anstryi. Dzienniki wiede-

skie, pruskie, nawet wgierskie, wszczy haas, gorszy jeszcze

jak po mowie lwowskiej. Za to by jeden, który mow i mówc
oceni, eio nie nióg zdania swego wypowiedzie publicznie.

Gonem byo wtedy, e Cesarz Franciszek Józef wyrzek do

swego otoczenia: Er ist docli der Einzige, der Ueberzeugung

hat }ind Elire im Leibe.

Miao by i drugie sowo Cesarza o IClaczce. Mawia
z nim, ile razy si to zdarzyo, zawsze po francusku. Po

mowie mia powiedzie: Ich habe mir Miihe gegebeii mit Uim

franzosisch zu sprechen, foid er sprich dciitsch bessnr, (ds ich.

O tej mowie pisze Beust w swoich Pamitnikach ')

:

„Klaczko mówi przez pótory godziny, bez przerwy, bez wa-

hania, w jzyku (niemieckim), który zna doskonale, ale któ-

rym mówi nie mia sposobnoci od wielu lat. Jego mowa
bya rzutem oka na przeszo, na teraniejszo i na przy-

szo. To, co o przeszoci, byo pene gniewu na Prusy,

a wyrzutów dla Austryi, e )ya sab i e tak atwo za-

pomniaa o swoich krzywdach i zniewagach. To, co o tera-

niejszoci, byo dla Francyi gorce, chodne dla Europy.

To za, co o przyszoci, byo przepowiedni Komuny i tego

francusko- rosyjskiego przymierza, które ma si zawiza".

„Na t cz drug ja odpowiedziaem, e ciga pa-

mi krzywd i zniewag nie przynosi dobrych skutków. I^rzy-

kad mamy na Francyi, która przez pó wieku powtarzaa

haso: Reranche pour Waterloo, a z jakim skutkiem, to wi-

dzimy".

Dalej przytacza z mowy Klaczki ustp o nauce, jak
daa z siebie Francya, kiedy si pozbya dynastyi, i o ró-

nicy midzy dziedzicznym a przypadkowym monarch. Od-

daje tym sowom sprawiedliwo, jako prawdziwym i m-
drym. Na zakoczenie przytacza znowu z mowy Klaczki lisi

') Mnnoirs. T. II, str. 243, 244, 245.
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Thuguta, pisany podczas zawierania pokoju w Campo-Formio,

i gorzk jego skarg na Austry, w której „nikt nie dba

o lionor pastwa, ani o to, co si stanie za lat omdziesit,

byleby teraz módz tacowa na balacb i je".
Dziwnem zrzdzeniem losu, mowa lwowska Klaczki ze-

sza si z pierwszemi strzaami pod Sedanem, mowa peszteu-

ska z kapitulacy Parya

Co si dziao z Klaczk, co si w nim rwao i burzyo

przez ten czas? wiadectw brak, w jego listach jest prze-

rwa. Dopiero kiedy komunikacya z Paryem na nowt otwarta,

zjawia si wyraz jego uczu, list z 1 marca 1871 r, pisany

razem do Januszkiewicza i do panny Stryjeskiej. Oboje

przebyli w Paryu cay czas oblenia.

Wiede, 1 marca 1871 r.

„Moi drodzy i kochani! List Wasz z 14 lutego dopiero

wczoraj (dopiero wczoraj!) odebraem. Dzikuj Wam za pa-

mi, za dobro, za przyja, dzikuj Wam, e yje-
cie! Czy jeszcze yjecie? Czy w tej chwili, co pisz, nie

jestecie ofiar rzezi, mordu bombardowania? Ach, Pan Bóg

nas ciko dowiadcza! Dzikuj Wam take za wiadomo-

ci o naszych wspólnych przyiacioach. Biedny drogi Kossi-

owski musia wiele wycierpie! Ze te mi nic nie donosicie

o Horacym".

„Pytasz mnie si Pani, co si ze mn dzieje? Pokrótce

streszcz mój ywot od powrotu ostatniego z Parya. Zaraz

za tym powrotem pojechaem na Sejm do Lwowa, i w skutek

mowy tam mianej musiaem poda si do dymisyi z urzdu
w ministerstwie. Potem bawiem w Krakowie i Lwowie i cho-

rowaem, jak dotd choruj (trawi mnie od razu do razu fe-

bra, która mnie z nóg obala i z której wyleczy si nie mog).
Nastpnie pojechaem na Reichsrat do Wiednia, stamtd do

Pesztu na Delegacy, a teraz znowu jestem w Wiedniu dla

Reichsratu, który zapewne do maja si przecignie (jeli go

nie rozwi), a w maju drugie bd Delegacy, po których

trzeba bdzie jecha na Sejm do Lwowa! Polacy zapili Pol-
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sk, Francuzi Francj zakaukanowali, Austryacy Austry za-

parlamentuj. .

."

„Dano mi go dyaiisy (do pensyi emerytalnej, acz

bya umówion, ale dla krótkoci suby i dla braku spisa-

neg:o kontraktu, nie rociem prawa) i 3000 zr. odstawki.

Z tych 1000 fr. i)osaem siostrze, 4000 fr. dzi rano wypra-

wiem do Ivrakovva dla |)ani Eugenii, stosownie do tego, co

mi pisa Eustachy - pozostaje mi zatem 1000 fr. Dotd yem
z dyet sejmowych, co dalej poczn, nie wiem; ale dugów
dziki Bogu nie mam — rozumie si oprócz suu)y pozostaej,

któr jeszcze winienem Eustachemu — ale gdy o tem dopiero

w przyszym roku myle przyjdzie, nie myl teraz".

„Jestem bardzo znienawidzony tu od Niemców i y-
dów: nie wystawicie sobie i)ii;dy, co o mnie tu w dzienni-

kach pisano - nie ma bota, któremby mnie nie obrzucono.

Wszake ludzie powani i uczciwi szanuj mnie. Sam Cesarz

jak najpikniej si o mnie wyrazi, powiadajc: Das ist doch

der Einzige der Ueberzeugiing nnd Ehre im Leibe hat"

.

„Ciesz si bardzo na spotkanie z Eustachym bd
w Wiedniu, bd w Krakowie, bo wita prawdopodobnie

w Krakowie przepdz. Przecie panna Lcokadya sama nie

zostanie w Paryu w razie wyjazdu Eustachego? Czy do

Oenewy ') si wtedy uda?"

„O dalszych planach swoich nic nie powiem, bo nie

mam ich wcale. yj z dnia na dzie. Gdyby mona byo

(t. j. gdybym móg tam znale jakie takie utrzymanie), osiad-

bym w Kralcowie — mam do.sy polityki ! Ale prawdopodo-

bnie przyjdzie wróci do Parya; czy tam znajd jaki spo-

sób do ycia? Wyziuski wyjecha std i by moe, e go

wkrótce zobaczycie w Paryu. Wszystkich moich drogich

przyjació z rue Laborde najczulej witam. Ciebie, biedny,

drogi Eustachy (e te takich czasów doye!) serdecznie

ciskam, a Pani rczki cauj z niewymownem rozrzewnie-

niem".

Jidian.

') W Genewie miaa matk.
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Z tego samego dnia dnigi list, do pani Januszkiewiczo-

wej, bawicej w Krakowie.

askawa i droga Pani

!

„Odebraem wczoraj (dopiero wczoraj) list od Eusta-

chego, datowany z dnia 14 przeszego miesica. Nie udzie-

lam nowin tam zawartych, bo Eustaciy do Pani (jak mi do-

nosi) obszernie i regularnie pisuje od przywrócenia komuni-

kacyi Parya ze wiatem. Jestem chory znowu od dwóch dni

w skutek pokoju wersalskiego, jak byem chory obonie ju
tutaj zaraz za powrotem z Pesztu, i to przez dwa tygodnie.

Wspominam o tern, aby wytómaczy moje milczenie. Co za

pokój! Co za straszny upadek naszej biednej, nieszczliwej,

bardzo grzesznej, ale te bardzo ludzkiej i bd co bd
chrzeciaskiej Fraucyi! Z dreniem serca szukam odpowie-

dzi w swoim ludzkim rozumie - a ten ludzki rozum kae mi

wtpi. Nie widz adnego uczucia skruchy w tym narodzie

dotd: c^est toitjours le menie empire de la phrase. O niech

si Bóg miosierny zlituje nad tym ludem Ludwika witego
i Joanny d'Arc!"

„Jestem znowu w niemaej obawie teraz o Pary, o skutki

tani tryumfalnego wejcia Prusaków. Bybym Pani niesko-

czenie wdziczny, gdyby Pani mi raczya przesa novviny, któ-

reby otrzymaa od Eustachego, bo nie mam nadziei, aby do

mnie znowu si tak prdko odezwa".

„Choroba przeszkodzia mi odpisa drogiej i askawej

Pani na uprzejmy list, który odebraem na samem wyjezdnem

z Pesztu, i podzikowa za dobre serdeczne sowa. Mam na-

dziej, e wita bd móg przepdzi w Krakowie, jeli

tylko nie stanie temu na zawadzie gorczka, która mnie wci
tu trawi i raz po raz z nóg obala. Co potem poczn? nie

wiem; któ bo i teraz wie, jaka go bliska czeka przyszo?
Chciabym stale (jeli jest jeszcze co staego na tym wie-

cie) osi w Krakowie — ale czy tam znajd jakie zatru-

dnienie, cojy mi zabezpieczyo od ndzy? Bo przecie y
trzeba! Do Fraucyi wraca nie mam ochoty; a nawet przy-

znam si Pani, e mi wstyd szuka chleba zagranic, gdy
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pobyt W kraju uie jest wzbronionym... Eustachy robi mi na-

dziej, e z kocem miesica bdzie w Wiedniu. Moe po

walnej obradzie z nim -- który przecie od lat 20 mn si
opiekuje — przyjd do jakiej. decyzyi w tej mojej sprawie

osobistej".

„Mam rachunki z Eustachym, w skutek których powi-

nienem mu wypaci w tym miesicu sum 3 834 fr. (trzy

tysice omset trzydzieci cztery). Eustachy wanie mi pi-

sze, abym te i)ienidze drogiej Pani wrczy. Pisaem dzi

rano do Ludwika Wodzickieg-o (^który teraz bawi w Tyczy-

nie i do którego rk zoyem ju w przeszym roku t sum),
al)y czy sam przejedajc przez Kraków, czy przez swój

Bank, kaza drogiej Pani natychmiast wypaci rzeczon sum.
Bardzol\vm by wdziczny, gdyby askawa Pani raczya mnie

uwiadomi o odebraniu pienidzy".

„R^^icz, droga Pani, owiadczy kochanemu panu Mau-

rycemu ') ca moj wdziczno za zacne i przyjacielskie po-

parcie, którego mi udziela w Czasie i przyj wyrazy naj-

szczerszych i najgortszych mych uczu".
Klaczko"

.

Do pani Januszkiewiczowej take list nastpny z dnia

13 marca:

„Najczulej dzikuj askawej i drogiej Pani za komu-

nikowany mi list dobrego Eustachego. List okropny, przera-

ajcy! Có si to stao z t Fran^y którmy tak kochali,

i czy Bóg nas skaza na to, abymy nietylko nad sam Pol-

sk i)aka mieli przez reszt naszego ycia?"

„Czytaem dzisiaj w Czasie artyku wstpny o sojuszu

prusko-rosyjskim. Nie wiem, kto g-o pisa, jeli p. Maurycy

sani, to mu z caego zboaego serca najczulsze posyam po-

dzikowanie. To upomnienie do godnoci, do tradycyi, byo

zaprawd na czasie, l)0 ju zewszd dochodz mnie symptomy

jakiej szalonej prusolatryi w naszym biednym kraju Grze-

szymy f i 1 o z o fi i i s t o r y i , i kady sukces zaraz oblekamy

') Maurycy Mann.
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W szat opatrznej koniecznoci na korzy Polski... Biedni

my filozofowie i politycy! Przecie midzy lepem bawo-

chwalstwem dla Francyi a ubóstwianiem Bismarcka jest

jeszcze stanowisko porednie, tern atwiejsze do zajcia, e
na niem tylko... czeka wypada. Czekajmy: zobaczmy, co

te Bismarck robi zamierza. Jeli wchodzimy w jego ra-

chub, to si o nas postara, do nas trafi - ale narzuca mu

si z wiar, e on myli o zbawieniu Polski, to zaprawd

mieszno, tem wiksza, e troch i o podo potrca; to

w kadym razie za wczenie. Niechaj panowie wierszcze')

w takie kombinacye si bawi, bo jak mówi Mefistofeles:

Es muss anch solche Kailtze geben! ale eby cay naród zo-

sta naraz takim Kautzem, czy wierszczem, to za wiele!

I dziki Czasowi za sowo upomnienia! Cauj rczki dro-

giej i askawej Pani.

Klaczko".

') Alliizya do broszury, podpisanej nazwiskiem, zapewne zmy-

lonera, Bolesaw wierszcz.



V.

Pobyt we Francyi. Wraenia. Zapiski. Powrót do Wiednia. Mowa
w Radzie Pastwa. Marienbad. Zamanie rki. Mieszkanie w Krako-

wie. Brak utrzymania. Moe w Akademii Umiejtnoci. Wyjazd do Pa-

rya. Uczestnictwo w przedsibiorstwie przemysowem. Pobyt w Abruz-

zach. Nowe niebezpieczestwo Francyi. Powód napisania Dwóch kan-

clerzy.

„Co si stao z Francy, z t Francy, którniy tak

kochali" ! — powtarza Klaczko w swoich listach. Jak tylko

móg, w pierwszej przerwie w posiedzeniach Rady pastwa,

pospieszy zobaczy, przekona si na wasne oczy co sic

stao z Francy, rozedrze sobie serce tym widokiem, rzu-

ci si w objcia przyjació Francuzów i w}'paka si z nimi.

Z takiem uczuciem, z jakiem idzie si do domu gdzie kto
umiera lub umar, jecha teraz Klaczko do Francyi. Jecha

na Bruksell: prosta droga bya caa zawalona wojskowemi

transportami. Trafi na chwil dopiero najboleniejsz. Na-

zajutrz po najsmutniejszej wojnie, po najsmutniejszym pokoju

w caych dziejach Francyi, wobec nieprzyjaciela stojcego

z broni u nogi i patrzcego, wojna domowa! Francy musi

zdobywa Fary na Komunie!

Wikszego zaprzeczenia mioci ojczyzny nad to, jakie

dali sprawcy i rycerze tej Komuny, nie byo chyba nigdy

w dziejach wiata.

Z tego pobytu — w Wersalu gównie — pozosta lad ;

Notatki z 'podróy. Napisane na proby przyjació, ogoszone

w Przegldzie Polskim—jedyna rzecz, jak Klaczko umylnie

dla niego napisa, cho yczliwym by mu zawsze, od po-
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cztku. Za jego spraw, bez adnej uawet proby z naszej

strony, dosta Przeglqd ten przekad Konfexleratóiv Barskich

Mickiewicza, który w swoim pierwszym zeszycie mia zaszczyt

da pozna polskiemu wiatu.

Te Notatki, to dziennik: zapisywane wieczorem wrae-

nia lub zdarzenia z dnia ubiegego. Zaczyna si 25 marca

w Brukselli, koczy si vv Wersalu 15 kwietnia.

C/Aije si ze sów, jak w duszy piszcego drgaj róne

uczucia, al, lito, gniew i oburzenie na tych co t wojn
sprawili, a tak j prowadzili, na Napoleona III gównie —
nadewszystko wspóczucie, poaowanie dla Francyi, i bolesne

pytanie jak j zobaczy. Jaka musi by rozpacz, gorycz,

upokorzenie, troska u Francuzów, kiedy on cudzoziemiec, nie

moe sobie da rady w tem cierpieniu ! W Brukselli Fran-

cuzów duo — s rozbitki wojska, s inni co uciekaj za

granic, s oficerowie wzici do niewoli, a teraz wypuszczeni,

s midzy nimi i znajomi. Z Parya wieci cige, a coraz

smutniejsze. Jaka wa.u, czy bunt, wobec stojcego pod mia-

stem nieprzyjaciela, jaki Komitet Centralny mienicy si rz-

dem, kiedy rzd Francyi jest w Wersalu? Co z tego wyni-

knie? czy po wszystkich wstydach i nieszczciach przyjdzie

najgorsze, wojna domowa? Francuzi przewiduj jej moli-

wo ; ale w tem co od nich syszy, nie czuje Klaczko har-

monijnego akkordu swoich uczu. Jacy s nie do smutni,

nie do powani. Niektórzy lekko, prawie wesoo, mówi
o paryskich zajciach, prawie obojtnie o Sedanie, drwico,

niechtnie o tych, co wzili na siebie ciar rzdu i uka-

dów z nieprzyjacielem. P. Rouber, byy minister, zapewne

najtsza gowa midzy doradcami byego cesarza, a gowa
cesarskiego stronnictwa, krytykuje ostro wersalski rzdzThier-

sem na czele. Ten rzd powinien by cofn si do Tours,

choby do Bordeaux, tam ciga resztki wojska i sprowa-

dza inne z Afryki, zostawi Pary w rku radykaów, niech

robi co chc, a dopiero majc wojsko, i na nich i stu-

mi. Tylko o tem zapomina pan Rouher, co mu Klaczko zaraz

wytyka, e w takim razie caa cz Francyi, ogoocona z si

wojskowych, byaby wydana na up, na zniszczenie, domowemu
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nieprzyjacielowi. Mao w tych francuskich mowach i sercach

znajduje Klaczko oddwiku swoich uczu. Z jednym si
zrozumia, jednego spotka takiego, jakimi chciaby widzie

wszystkich. Jaki stary marszaek — nazwisko nie wymie-

nione — w niewoli jio Sedanie, a potem uwolniony, mówi

krótko, ur3'wanemi sowy, piciami wtlac/.a zy do oczów;

ten czuje, ten Francuz i 'Aonierz, jak l)y powinien. „Trzy

rzeczy nas zgubiy, mówi, la jjJtrasa, la pose, et la maiKiue

de respect".

Wiadomo, e w Paryu Komitet Centralny ogosi si
rzdem. Komun! Sytuacya coraz bardziej tragiczna i coraz

wstydliwsza. W drodze do Parya stwierdza Klaczko na

przypadkowych towarzyszach podróy t pytko uczu i my-

li, która go ju razia w Brukselli, i wpada w koncept tro-

ch nacigany, kiedy przypisuje to usposobienie wpywowi
lvoskiego misa, którem si ywi oblony Pary. Vous avez

mange du checal — i zgupieli.

Ale Pary? Niestety widok przykry, wraenie inne zu-

penie, ni móg wyobraa solne i przypuszcza. Zdalekn

myla, e zobaczy jak wdow czy matk w aobie, albo

pokutujc Magdalen, opakujc dawne grzechy, pen
skruchy i postanowienia j)oprawy. Rzeczywisto wyglda
inaczej. wietne, wytworne miasto, dzi zaniedbane, brudne,

zdziczae — to nie dziw po miesicach oblenia; ale po uli-

cach wiatr pdzi nietylko kurz i miecie, pdzi take mnó-

stwo figur dziwacznych, karnawaowych, maskaradowych, cyr-

kowych. Uwijaj si po Paryu jakie mundury fantastyczne,

galony, pióropusze, wstgi, ordery rónego rodzaju: to gari-

baldczycy, to oficerowie i jeneraowie Komuny, to to, co si
udaje za Francy, za jej lud, a owadno Paryem! Goni-

twa, wycigi za posadami i nominacyami, to w Radzie miej-

skiej, to w tem lub owem biurze, wycigi wszystkich mier-

noci, wszystkich zuchwaoci, i wszystkich apetytów. W go-

ryczy serca patrz na to ludzie uczciwi, dobrzy Francuzi,

i cicho, poufnie opowiadaj, e i podczas pruskiego obe
nia nie byo tyle w dowódcach, ani w ochotnikach, zapau

i powicenia, ile si zdaleka zdawao. Jednak to nie wszystko
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przecie, nie caa Francja taka— i na pociech sobie samemu
i czytelnikowi przytacza Klaczko szczegóy szlactietnoci,

odwagi, cierpliwoci, rezygnacyi ze strony ludnoci Parya,

najskromniejszej wanie, najuboszej, najbardziej wystawio

nej na gód, na zimno. Ci nic nie dali, na nic si nie

skaryli, znosili swój srogi los cicho. „Bogosawieni cisi!"

eby wiedzie co wicej, miarkowa co jest i co by
moe, trzeba by nie w Paryu, ale w Wersalu. Wybiera sic

tam Klaczko. Na dworcu mnóstwo ludzi wyjedajcych —
ze strachu: kobiet, dzieci, starców. Nie wyjad! Rzd za-

kaza, wstrzyma wszystkie pocigi. Wród strwoonych, bli-

skich rozpaczy, szerzy si wie niepewna, e jeden dworzec,

kolei Pónocnej, jeszcze nie zamknity. Spiesz, tocz si
do wagonów : pocig stoi gotowy. Ale czy w drodze, na

której stacyi, nie bdzie wstrzymany przez wadz? Rusza

jednak, mija par stacyj bez przeszkody i wreszcie wjeda
na jedn, zajt ju przez Prusaków. Dieu merci voici les

P)'ussens! — woa jaka uciekajca kobieta. Bogu dzikuje,

e si dostaa tara, gdzie Prusacy. Strach! Co musi si dzia

w Paryu, co z Francy, kiedy taki krzyk móg si wyrwa
z piersi francuskiej. „Krzyk ten ciga mnie dugo — pisze

Klaczko — krzyk ten pozosta mi w uchu".

Wraenie Wersalu nie tak jaskrawo bolesne, ale nie

weselsze. Miasto pene jak nie byo nigdy, nie moe po-

mieci wadz, biur, poselstw zagranicznych, wojska, i tysicy

ludzi, od najuboszych do najbogatszych, co uciekli z Parya.

Ale w tym tumie znowu powagi i smutku mao. Urzdzaj
sobie przejadki na róne blisze pola walki, zbieraj od-

amki kartaczów, gwarz, miej si, umizgaj si, jak eby
byli (m Bois albo na wycigach konnych. Najlepsi, wybo-

rowi, przyjaciele z lat dawnych, w niemym ucisku dzi-

kuj za wspóczucie, zaamuj rce, a z serca dobywa si

cichy jk: „Zeszlimy na Hiszpani! a zejdziemy jeszcze ni-

ej, bdziemy jak Meksyk, jak republiki poudniowej Ame-
ryki".

W prefekturze, gdzie niedawno mieszka król praski,

cesarz niemiecki, teraz p, Thiers. Przyjmuje co wieczór, przyj-
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miije wszystkich poprostu, a robi, trzeba mu przyzna, co

moe. Ale krzywo na niego patrz wszyscy : krytykuj , ar-

tuj, na jego miejscu potrafiliby robi lepiej! On za ma te-

raz jedne myl, jeden cel: zwyciy w wojnie domowej. Ta
wojna by ju musi, Pary j wypowiedzia, a Francya musi

j stoczy. Thiers wie, e bdzie musia zdobywa Pary —
nie na Prusakach — na Francuzach ; na to musi zgromadzi

siy i czeka, a je zgromadzi. Tymczasem powstaje i ronie,

jedna obawa. Jeeli Komuna bdzie tak rzdzi jak rzdzi,

mordowa i podpala, czy wtedy Prusacy nie zechc ratowa

ludzi i miasta? czy nie wkrocz? a jeeli wkrocz i w je-

dnej chwili poskromi Komun, czy nie zechc dla bezpie-

czestwa, dla porzdku, przywróci na tron Napoleona III?

Taka myl niepokoia Francuzów. Jakto? czy miaaby by
moliw restauracya dynastyi, która tak skoczya? czy

Francya zniosaby takie upokorzenie? Niestety tak. W opinii

ludnoci, wiejskiej zwaszcza, dynastya Bonapartów nie za-

bia si pod Sedanem. Chop francuski pamita tylko, e
mia lata dobrobytu i wewntrznego spokoju, w manifecie

cesarza wyczyta sowa Trahi par la fortun, i zrozumia

z nich, e cesarz by zdradzony, a nieszczciu ojczyzny nie

winien. Jego restauracya mogat)y si uda.

Obawa ponna. Prusak nie myla przywra,ca we Fran-

cyi ani Napoleona, ani zwaszcza porzdku. Francya, rca
si sama w sobie, osabiajca si sama, bya mu podan

,

na rk; a republika — byle wypacia pi miliardów— po-

dasza, jak wszelka monarchia. Ale bya inna obawa bli-

sza i bardziej piekca: niepewno, jak si zachowa wojsko,

czy zechce si bi przeciw Francuzom. Piechota okrtowa,

marynarze, byli nie dotl<:nici adnemi wpywami zewntrz-

nej agitacyi, ale o linii nie byo zupenej pewnoci, i ofice-

rowie wychodzc przypuszczali, e tu i ówdzie moe szereg

wystrzeli do nich, nie do nieprzyjaciela. A tymczasem ten

marsz na Pary z kadym dniem okazywa si konieczniej-

szym. Z nieszczliwego miasta uciekay, jak mogy, komi,

piechot, gromady ludzi, chronice si „z tego pieka", opo-

wiadajce straszne szczegóy, bagajce ratunku, odsieczy,

St. Tarnowtlci: Julian Klaczko. 13
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Wojsko wyszo. Jak si zachowa? czy zechce si bi? To

pytauie drczy Wersal i Francy. Ale niebawem huk armat

z rónych punktów dokoa Parya wiadczy, e bój si za-

cz. Wojsko wierne. W Wersalu uczucie jakiego uspokoje-

nia, kamie spad z serca. Klaczko sysza, jak mae dziecko

cztero- czy picioletnie, z twarz i umiechem anioka, powta-

rzao za drugimi sowa: La troupe a donn. Wprawnijsi roz-

róniaj huk i strzay: le z Vanves, te z Point du Jour, a te

znowu z Mont Yalórien.

I to wszystko wobec Prusaka, stojcego z broni u nogi

i zacierajcego rce!

Róne bolesne oznaki upadku. Jedna ciekawa, a obu-

rzajca. Sekretarz ambasady angielskiej opowiada Klaczce,

e kiedy przysza wiadomo o Sedauie, o kapitulacyi, spot-

ka a ulicy dwóch ludzi gonych, znaczcych, bardzo po-

pularnych, Juliusza Favre i Juliusza Ferry. On ju wiedzia,

oni jeszcze nic. Dowiedzieli si od niego, i zaczli skaka
na ulicy, woajc: Kukuryku! A grali rol wielkich

patryotów, i za Cesarstwa w opozycyi i za Rzeczypospolitej

w rzdzie! To miara i dowód, jak duch partyi zabija mio
ojczyzny, lis aimeiit la repuhliqne plus que la liberte, mó-

wi Guizot — plus qtie la France, monaby doda. Architekt

dozorca cesarskich paaców, opowiada znowu, jak ci sami

kazali sobie pokaza „sekretny gabinet cesarzowej", jaki ga-

binet, w którym miaa chowa, czy robi, rzeczy gorszce!

Nie chcieli wierzy, e takiego nigdy nigdzie nie byo.

W przewidywaniach przyszoci Klaczko si omyli. S-
dzi, e Rzeczpolita jest rzecz przejciow, nie trwa, i przy-

puszcza moliwo restauracyi królestwa. Hr. Chambord bez-

dzietny, jego najbliszymi krewnymi s ksita Orleascy,

po jego mierci prawo do korony przechodzi na hrabiego Pa-

rya, przez to sam przez si znika ten przedzia, jaki jest

od r. 1830 midzy legitymizmem a orleanizmem. W par lat

póniej restauracya Bourbonów zdawaa si istotnie moliw,
nawet prawdopodobn. Francya bya tak upokorzona Seda-

nem, a tak zbrzydzona i oburzona Komun, e zwrot ku kró-

lestwu by wcale widoczny. Udaremni go z jednej strony
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br. Chamboicl oporem przeciw trójkolorowej chorgwi, ba-

hym na prawd , cho on mia go za zasadniczy, z drugiej

•strony Thiers, republikanie i bonapartyci. Rzeczpospolita si

utrzymaa i utrzymuje od lat blisko czterdziestu, si samego

taktu swego istnienia, wadzy, wpywu, i si miernoci - mier-

noci wasnej i miernoci swoich przeciwuil?ów.

Ohraz, jaki si roztacza w tych wspomnieniach Kaczki,

jest bardzo zajmujcy, a bardzo bolesny. Bole jak czu

Klaczko, odzywa si cigle, kadego dnia, z kadej karty,

raz ciszej, raz silniej, gwatowniej. Wybucha krzykiem zgrozy

na myl, na widok, e w tej Komunie s, e do podpalenia

Parya, do zabijania tak zwanych zakadników nale,
pomagaj Polacy.

„Wic nigdy ju nie bdzie koca mczestwu Polski

i jej wród narodów sromocie ! Wic nie do nam Kaino-

wych czynów wród wasnej rodziny, trzeba jeszcze, ebymy
si stali najemnikami obcych ludów w ich bratobójczych wal-

kach ! Dbrowski, Wróblewski i tylu innych, z polskiem na-

zwiskiem, ale bez polskiej wiary, bez polskiego sumienia,

stano w szeregach Komuny, wród gównych hersztów tej

nikczemnej zgrai, aby do reszty nas zohydzi w oczach wiata,

aby ostatni tak ju drc ni zerwa, która Polsk od wie-

ków czya z cywilizacy, z Zachodem?"

„Boe, Ty wiesz, e to nie Polacy, Ty wiesz, e oni

ono wasnej matki niedawno rozszarpali i kpiele ducha brali

w krwi bratniej. Boe, Ty wiesz, e oni z uniwersytetów

moskiewskich i z koszar petersburskich wynieli te uczucia

i myli, które ich teraz cz z Komun. Ty wiesz, e oni

mongolskich natchnie suchali i e „Moskwa pieko" im

narodem! Ale wiat tego nie wie, wiedzie nie bdzie — on

w tych odrodnych synach bdzie ciga Polsk sam".

W maju by znowu w Wiedniu i w Radzie pastwa,

i znowu wypado mu mówi ').

\

') Dnia 26 maja 1871 r. Przekad ze sprawozda stenogra-

ficznych Rady pastwa.

13*
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Cigna si, od trzech lat blisko, sprawa galicyjskiej

rezolucji z r. 1868, przechodzia róne koleje. W tej sesyi

Rady pastwa znowu posza do komisyi. Ale ta komisya za-

miast przyj do Izby z wnioskiem (jakimkolwiek) w tej spra-

wie, przysza z wnioskiem adresu do Cesarza, którego jej

Izba wcale nie polecia, a w swoim projekcie tego adresu

domagaa si zmiany ministeryum i bezporednich wyborów

do Rady pastwa. By to czas krótkich rzdów hr. Hohen-

wartha, w jego gabinecie zasiada Jirecek i Habietinek, Gro-

cholski jako minister dla Galicyi: ten rzd mi;i i dno
i zdolno wprowadzenia Austryi na now drog, wzmocnie-

nia pastwa przez autonomi krajów. Taki rzd trzeba zwa-

li! A e w Radzie pastwa bya wikszo, acz nie znaczna,

centralistyczna i niemiecka, wic trzeba z niej korzysta do-

póki jest, i ten rzd przewróci.

To jest powód i sekret, owego projektu do adresu.

Z Polaków przemawia przeciw niemu Czerkawski^

w kocu Grocholski, pomidzy tymi dwoma Klaczko.

Zacz od stwierdzenia, e taki postpek komisyi jest

czem w systemie parlamentarnym niewidzianem i niesycha-

nem. Izba poleca komisyi co, a komisya robi co zupenie

innego. To jest nietylko nowo, wyjtek, curiosum, ale to

jest i niebezpieczny dla samej konstytucyi, dla parlamentu

precedens. Nie sdzi bynajmniej, iby komisya miaa jedy-

nie prawo i powinno zbada oddany sobie wniosek i pole-

ci go wprost do przyjcia lub odrzucenia. Owszem, jeeli

wniosek mieci w sobie co niebezpiecznego, komisya ma
wszelkie prawo zwróci na to uwag Izby : ale zwróci uwag—
nie sama decydowa, zapyta — nie odpowiada. Na caym
wiecie, w Anglii, w Belgii, we Francyi, we Woszech, ko-

misya byaby w takich okolicznociach rozebraa wniosek

gruntownie, byaby wskazaa jego niebezpieczestwo, a w kocu
byaby zapytaa i Izbie do rozstrzygnicia zostawia, czy po-

oenie pastwa nie jest tak trudne i zawie, e wymaga ja-

kiego kroku, jakiej inicyatywy ze strony parlamentu.

„Ale tu ta komisya postpia inaczej. W ogóle zacho-

wuje si ona w sposób nieco dziwny, szczególny. Zmienia
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naprzód swoj nazw, mianuje sikomisy konstytu-
cyjn — dla piknego tytuu i brzmienia moe, hy courtesy

jak mówi Anglicy — z grzecznoci (dla siebie samej), ale

robi to w sposób wcale nie waciwy. Ukada adres i z tym

adresem staje przed Izb. Niby jaka cilejsza Rada pastwa,

co wszystko postanawia i rozstrzyga, a nam pozostawia tylko

potakiwanie, potwierdzenie, zgodzenie si na jej uchway".

„Nie wiele jest w tem postpowaniu poszanowania par-

lamentu, i przeciw temu zmuszony jestem protestowa sta-

nowczo. Ze robi parlament, kiedy jakiej swojej komisyi

milczkiem daje penomacnictwo do zrobienia tego, co sam robi

powinien. Historya nauczya ju nieraz, co to znaczy i jakie

ma skutki, kiedy ciao prawodawcze zrzeka si swojej ini-

cyatywy, a kierownictwo zdaje na swoje komisye. Ono myli

e prowadzi, a jest prowadzone, e popycha a jest popychane,

czasem nawet... spychane".

Po tem zastrzeeniu ze wzgldu na Rad pastwa i par-

lamentaryzm, drugie ze wzgldu na Galicy. Uchway i -
dania jej Sejmu ju po raz trzeci staj przed t Izb. Pierw-

szy raz, w r. 1869, ster rzdów by w rku ludzi, których

przeciwne nam stronnictwo (lewica) darzyo swojem zupe-

nem zaufaniem. Gdyby to stronnictwo byo tak do rzdzenia

zdolne (regierungs-fdhig), jak byo do rzdzenia skore (re

r/iei-ungs-lnstig), sprawa ta byaby z pewnoci inaczej i wzgl-

dniej traktowana. Galicya staa na stanowisku konstytucyj-

uem, a nie byo w niej jakich interesów niemieckich, wy-

magajcych obrony. Zaatwienie tej sprawy byoby moe wpro-

wadzio na lepsze, spokojniejsze tory, zawikania i trudnoci

innych krajów (Czech). „Ale panujce stronnictwo obeszo si

z nami tak, jak teraz obchodzi si z budetem: odkadao

nas, odraczao nas, nie moglimy si dosta do adnej komi-

syi, ani dosta adnego sprawozdawcy, doczeka si spra-

wozdania. Sef^ya si skoczya i na tem skoczy si pierwszy

okres naszej sprawy".

Drugi w r. 1870. Tym razem bya i komisya i spra-

wozdawca ; ale po dugich naradach w komisyi sprawozdawca

wystpi z prostym wnioskiem przejcia do porzdku dzie-
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nego. Nie raczy nawet zoy sprawozdania, trzeba byo do-

piero do tego go zmusza.

„Teraz przychodzi sprawa po raz trzeci: tym razem

jalio wnioseli rzdowy. dania naszego Sejmu s w tym

wniosku bardzo okrojone, osabione, przystosowane do smaku

stronnictwa (niundgerecht gemacht), ale rzd sam uznaje po-

trzeb zaatwienia sprawy i zaleca je Izbie. Mamy tym ra-

zem i komisy i sprawozdawc — tylko jednego nie mamy,

jednego nam brak: sprawozdania. Zamiast tego zjaw^ia si

niespodzianie adres: uzbrojony, gotowy do walki, Pallas

Athene wyskakujca wprawdzie nie jak niegdy z bólu gowy
boga, ale z ludzkiego bólu ludzi, z bólu drczcej tsknoty

(Heimweh) za utraconym rajem na JiidenPlatz i na Elisa-

bethstrasse" ').

Po tych przedwstpnych zoliwociach - niby strzay

tyralierskie przed bitw — przystpuje Klaczko do waciwego
przedmiotu, do adresu. Po co ten adres? z jakiego powodu?

Mówi nam, e pastwo jest w pooeniu niebezpiecznem?

Zapewne, mie to pooenie nie jest, ale do tego niestety

przywyklimy oddawna. „W r. 1869, kiedy ci panowie (z le-

wicy) trzymali ster rzdu, nie byo wicej, byo owszem mniej

wewntrznego spokoju. Wtedy by w Czechach stan oble-

nia: jedyny rodek pokoju i uspokojenia, jaki to stronnictwo

dotd wynalazo na rozwizanie narodowych kwestyj i spo-

rów".

Co waciwie zarzuca komisya dzisiejszemu rzdowi?

Co ou niebezpiecznego robi, albo nowego wprowadza? Ze

myli o ugodzie? Nie on pierwszy. Do ugody dyo mini-

steryum hr. Potockiego; wszak i kanclerz by celem gwa-
townych napaci za to, e próbowa rozmów i porozumienia

z gowami opozycyi czeskiej. Jeeli to myl niebezpieczna,

to przynajmniej nie wyczna wasno dzisiejszego rzdu.

„Zarzucaj mu, e nie moe si wykaza adnemi skut-

kami. Stronnictwo, które moe si pochlubi tak liczb

i wag wielkich skutków, ma za ze rzdowi, e w prze-

') Ministeryuui spraw wewntrznych.
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cigu czterech miesicy nie rozwika wszystl^ici zawilia,

nie uspol^oi wszystlcich wzburze ! To doprawdy danie za

due, a doda jeszcze mona, e to stronnictwo wanie nie

wiele sic przyczynia do uatwienia rzdowi jego zada... Za-

rzucaj mu dalej bezczynno! My siedzimy tu od szeciu

miesicy i dotychczas nie moglimy uchwali budetu: rzecz

niewidziana, )ezprzykladna w historyi wszystkich parlamen-

tów na wiecie. Sesye parlamentarne trwaj zwykle w in-

nych pastwach cztery do piciu miesicy, i te wystarczaj

do zaatwienia wszystkich spraw. My po |)ó roku nie mo-

emy sobie jeszcze da rady z budetem. Kto sam tak mao
chtny i tak mao zdolny do dziaania, ten przynajmniej nie

powinienby wyrzuca rzdowi, e przez cztery miesice nie

zdziaa wicej''.

Cót)y dopiero powiedzie o dzisiejszej Radzie Pastwa,

o tej, co przez siedm at nie moga si upora z budetem!...

Mówca pyta, dlaczego Izba ma rzuca oskarenia na

ministeryum. Nie przekroczyo w uiczem konstytucyi, me na-

ruszyo adnego prawa. Ministeryum rzdzio, a to, co

prawda, jest od pewnego czasu nowoci w Austryi. Ale za

to my jestemy mu wdziczni, „Ministeryum nie opiera si

na agitacyach poktnych, nie pyta si o haso po kasynach

i klubach, idzie swoj drog, nie zwaajc na gganie bo-

tnego ptactwa po dziennikaci, nie patrzy na pastwo austryac-

kie z punktu widzenia Reichenbergskiego ub Leitmeritzkiego,

ale z wysokiego politycznego stanowiska, jest w zgodzie z Ko-

ron, a co dziwniejsze i wcale nowe, jest w zgodzie midzy

sob. Nie sycha jako o starciach, zasadzkacli, kopaniu

doków, przystawianiu stoków jednym czonkom gabinetu

przez drugich. Ministeryum jest w zgodzie z Koron i w zgo-

dzie z sob, nie zgwacio adnego prawa, chce czyni za-

do i prawom Korony i prawom ludów: rzdzi wreszcie.

To dla nas do powodów, by temu ministeryum da zupene

zaufanie".

„To oczywicie nie przeszkadza, nie sprawia, il)y opo-

zycya, iby stronnictwo przeciwne nie miao chci i prawa

zwali to ministeryum. Kada opozycya ma to prawo ; a ote
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toi de la pour qiie je niy mette jest dawno znanera hasem

parlanientarnem. Tylko do tego potrzeba dwóch warunków

koniecznych, nieodzownych. Trzeba mie do siy na to, by

si sta na prawd rzdem, i trzeba mie jak myl now,
jasn — z t myl dopiero rzd istniejcy zwali i zastpi".

Jaka jest sil rzdzenia tego stronnictwa, to znamy

z dugiego i dostatecznego dowiadczenia. A jego nowa

myl? jego plan? „O ile go z tego adresu pozna mona,

nie jest on nowy, jest owszem bardzo dawny. Zawsze to

samo: ugi albo zama, stan oblenia ogasza, uznanie

konstytucyi wymusi przez ograniczenie i gwacenie konsty-

tucyjnych swobód! La.l/berte, on hi mort --stare haso Ja-

kobinów, Jest si wier no-konsty tucyj ny m , dba si

o konstytucy, ale jakiekolwiek prawa ta konstytucya przy-

znaje ludom, cokolwiek mówi na to Korona — a ona ma obo-

wizek praw tych przestrzega — na to odjiowiada si jak

Shylock: „Ja mam mój skrypt!" Mam mój skrypt i chc,

eby by spacony. Chc mojego funta misa, czeskiego czy

polskiego i to wykrojonego z pod serca, jak najbliej serca.

Obstaje przy moim skrypcie".

Nie dziw, e na te sowa hukn grzmot oklasków po

prawej, mruk gniewów po lewej stronie Izby. Effekt orator-

ski by wietny.

I takieini sposobami - cignie Klaczko dalej - chce si

zdusi mniejszo! W naszych czasach, w krajach rzetelnie

konstytucyjnych (w Anglii) szuka si sposobów, jakby naj-

mniejsze, zaledwo dostrzegalne mniejszoci zabezpieczy w ich

prawach, dopuci do obrony tych praw. Tu chce si zdusi

mniejszo, kiedy t mniejszoci s cale ludy, kiedy to, co

tu w tej Izbie jest mniejszoci dzi, byoby wikszoci,
gdyby tu wszyscy byli. (^Nieobecno Czechów w Radzie pa-
stwa).

l^rawda - mówi I^laczko dalej —jest myl nowa w tym

projekcie adresu, myl bezporednich wyborów do Rady pa-
stwa. Wyrozumie j mona nawet kiedy si jest przeciwnym

i przyzna, e moe mie pewne wzgldy za sob. Ale

w kadym razie musiaaby by inaczej postawion i wpro-



MOWA W ItADZIE PASTWA. 201

wadzon. Przedewszystkiem za jedna uboczna nawiasowa

iiYTaga. Projekt adresu mówi, e kwestya bezporednich wy-

borów, roztrzsana w rzdzie w roku przeszym za minister-

stwa hr. Potockiego, bya podana do wiadomoci pastw za-

^rauicznycli depesz austryac kiego kanclerza z dnia 28 kwie-

tnia 1870 r. Jakto? austryacki minister, kanclerz, wprawny

i dowiadcz(my polityk, mia tak mao znajomoci swego

stanowiska i obowizku, tak mao uczu(;ia godnoci, /.e we-

wntrzne sprawy tego pastwa donosi obcym, poddawa pod

ich sd? szuka ich zdania, czy ich pozwolenia? Nie. Nic

takiego nigdy nic byo. Owa depesza nie )ya dla obcych

rzdów; bya dla wasnych posów przy tych rzdacli, bo ci

potrzebuj i musz wiedzie o wewntrznych sprawach pa-

stwa i o jego stanie. W Austryi jest to potrzebniejsze jeszcze

ni gdziekolwiek, bo wypadaoby bardzo aowa tego posa

czy ambasadora, który o stanie Austryi miaby sic dowiadywa

z piciu czy szeciu wiedeskich dzienników! Zapytywa
tych piciu czy szeciu partyj, odurzonych dymem i wyzie-

wami redakcyi i kawiarni, i u nich szuka ol)janieuia o sto

sunkach

!

Po tym nawiasie dopiero sama vwestya.

Bezporednie wybory? Skoro ju byy niejako w pla-

nie za rzdów Potockiego, to dla czegó to stronnictwo nie

popierao jego ministerstwa? Wszak Potocki nawet tym pa-

nom ofiarowa teki ministeryalne (mojem zdaniem zl)yt a-

two). Czemu ich nie wzili? czemu stronnictwo cae zrobio

strejkf Dlaczego czekao a na upadek Potockiego, eby jego

sztandar wywiesi. Niejasno, niejedno programu zarzu-

caj dzisiejszemu rzdowi. W niejasnoci i niejcdnoci pro-

gramu z pewnoci przewyszaj rzd nieskoczenie Ale

mniejsza o to. „Przyjmijmy, e bezporednie wybory s pro-

gramem skorego do rzdów (retjieritngs-liistif/en) stronnic-

twa. Te wybory s jego konikiem dzi, jak przed kilkoma

laty by ich konikiem konkordat. Tylko znie konkordat,

a bdzie raj, królestwo niebieskie w Austryi! [{konkordatu

niema, ale tego raju i nieba take jako nie wida, i nie wiem

wcale, czy do niego przez )ezporednie wybory dojdziemy".
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„Nie twierdz, jakoby w tycb wyborach nie mogo by
nic dobrego. Przypuszczam — ale to mówi tylko w swojero

wasnem, uie w kolegów imienin — przypuszczam, e mo-

gyby one mie pewn dobr stron. Kiedy si przygldanj

yciu i funkcyom austryackiego pastwa, niepokoi mnie na-

dewszystko nieustanne parlamentowanie. Jestemy jak ten De-

mos Arystofiinesa, co z Agory nie móg odej nawet na to,

eby je i spa. Siedzimy i radzimy bez koca w sejmach,

w wydziaach krajowych, w Kadzie pastwa, w delegacyach,

siedzimy i radzimy zim i latem, we dnie i w nocy. I to jest

wanie, co sam istot parlamentaryzmu podaje w dyskre-

dyt, a siy parlamentarne vvyczerpuje i niszczy'. Gdyby wic
sliutkiem bezporednich wyborów mia ntistpi pewien po-

dzin si i podzia prac, gdyl)y przez nie ludzie oddani miej-

scowym i krajowym sprawom przyjmowali wybory do sej-

mów, a ci, co maj powoanie do wielkiej polityki, szli do

Rady pastwa, moe znalazoby si w ten sposób zaoszcz-

dzenie si i czasu, istotnie potrzebne, korzystne.

Ale rozumie si samo przez si , e wszelka zmiana w tej

mierze mogaby nastpi tylko za zgod sejmów, przez nie,

z równoczesnem rozszerzeniem autonomii krajów, z potrzebn

w takim razie reorganizacy Izby panów, z zabezpieczeniem

pastwa przed nagym wybuchem demokratycznych si i y-
wioów. Ale przedewszystkiem zgoda sejmów. One jedne

maj prawo zrzec si swoicb praw i zamieni je na inne.

To jedyne postpowanie poprawne i prawne, verfassnngstreu,

Ale jeeli te bezporednie wybory s tak potrzebne, to cze-

mu ta Izba sama nie wemie tej sprawy w rk, nie we-

mie inicyatywy? Tego to stronnictwo nie robi, tylko woa
na Cesarza: „Musisz nam zoy takie ministeryum, któreby

to zrobio!" Tymczasem jedyna droga prawdziwa i parlamen-

tarna, jedyna wiodca do celu : obalenie rzdn i ujcie rzdu
w swoje rce. Postawi now zasad, walczy o ni, wy-

walczy dla niej uznanie i zaufanie kraju, ludnoci i — sta

si rzdem. Jedyna to droga prawdziwa, uczciwa i konsty-

tucyjna.
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S CO prawda i inue drogi, wygodniejsze. Naprzykad

odrzuca wszystkie wnioski rzdowe - <- to tamta strona Izby

nie kae sio prosi — naprzykad, ale to ju trudniejsze, zdo-

by si na wasne wnioski, wystpi z niemi i czeka na

dalszy przebieg tego parlamentarnego procesu. Do tego wszelka

opozycya nia wszelkie prawo, ale powinna uywa zwykycb
parlanientarnycb rodków. Zamiast tego, wystpuje nasza

komisya z wnioskiem zupenie nowym, z wnioskiem zwróco-

nym nie do Izby, nie do rzdu, ale do Korony. Adres: we-

zwanie Cesarza, eby zoy inne ministerynm.

„Wczoraj wyjania tu kto ten adres dobrodusznie

:

„Wiemy, e Cesarz do tego ministeryum zaufanie mia, ale

przez ten adres chcemy go zapyta, czy to zaufanie jeszcze

ma? Myl tak gboka, tak sprytnie upozorowana, e a sic

ma ochot wzi j za bard/.o naiwn".

„To pytanie zostawcie panowie Cesarz. iwi. Spucie si

spokojnie na uiego. On z pewnoci kadego dnia zadaje so-

bie pytanie, czy ministeryum jest godne jego zaufania, albo

nie. Gdyby za mia jakie w tej mierze wtpliwoci, toby je

rozwiza moc swojego prawa. W cbvTili, kiedyby o to py-

ta zacz, toby i pyta przesta. ( Wenn er zu fragen ange-

fangc.n hat, Jiat er zu fragen aufgehort — zmienione sowa
Filipa II z Don Carlosa). Gdybymy mieli zej na ten nowy

system postpowania, to musiaby chyba pre/.ydeut tej Izby

kadego dnia rano stawa przed Cesarzem i pyta: „Najjaniej-

szy Panie, czy masz jeszcze zaufanie do twego ministeryum?"

„Cesarz zaufanie do ministeryum ma, kiedy i jak dugo
ono tu przed nami zasiada. My nie mamy si o co pyta".

„Ale przystpmy wreszcie do tego, co w tej sprawie

istotnie wane i powane. Zdajmy sobie jasno spraw z tego,

czem ten adres jest".

„On wzywa Cesarza, eby powoa inne ministeryum,

on wciga Koron w rozpraw parlamentu. On przez to prze-

wraca system konstytucyjny, gwaci sam istot parlamentu.

Izba staje si jak CoiwetHioa Naionale, a swój wydzia

osadza jako ministeryum. To jest przeciwne konstytucyi, to

jest niebezpieczne, to jest zgubne".
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Po krótkiem energicziiem przypoiunieniii, jak si poj-

muj i jiik si zachowuj ciaa prawodawcze, s/.auujce swoje

stanowisko, swoje prawa i obowizki, takie zakoczenie:

„Krok, jaki komisya tej Izbie zaleca, jest tak niebez-

pieczny, tak niesychany, e prawie bezprzykadny w dzie-

jach. Byway róne adresy w odpowiedzi na mowy tronowe,

albo przy jakiej uroczystoci, albo z powodu odniesionych

zwycistw, albo z powodu zawartych traktatów i t d. Ale

eby bez powodu uchwalono adres do lCoron\' z daniem
odprawienia ministrów, to, ile pamitam, zdarzyo si tylko

dwa razy. Raz w wieku XVII w Anglii, za Stuartów, drugi

raz we Fraucyi w shiwnym adresie „dwustu dwudziestu je-

den". Oba te adresy miay klski za skutki, oba byy fatalne

(verlidngnissvoll) ".

„Wiem, e ta I/.ba ma za wiele patryotyzmu i wierno

ci wzgldem Cesarza, iby miaa bya choby pomyle o ta-

kich przykadach. Ale dlateico wanie pozwalam sobie je

przypomnie. Wniosek komisyi chce nas wprowadzi na nie

bezpieczn, ua pochy i lisk drog".

„Adres do Korony, dajcy zmiany ministeryum, moe
wywoa odpowied, krok przeciwny; na to jest przyldad

w historyi. Na ów adres „dwustu dwudziestu jeden", odpowie-

dziao ministeryum sprawozdaniem do króla, rapport an Roi *).

W tern owiaciczao, e z tak Izb, z takim systemem, wcale

rzdzi si nie da; wskazywao wszystkie trudnoci i prze-

szkody, z jakiemi miao do waczenia; rzucao silne wiato
na sto8unl\i po za Izb, na prawo o stowarzyszeniach, na

pras. To bya odpowied na adres ,,dwustu dwudziestu jeden".

„A gdyby te — to pytanie musi sobie postawi nawet

ten, kto iiijmniej chce miesza Koron w rozprawy parla-

mentu — gdyby Korona daa ua ten adres odpowied niea-

skaw? gdyby ten adres, tu uchwalony jakiemi dziesicioma

') Adres z marca 1830 r. do Karola X przeciw ministrowi

ks. Polignac. W dalszym cigu jego rapport au Roi i te

ordonnanccs, które byy bezporednim powodem Rewolucyi
lipcowej 1830 r.
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lub pietiiastouiii glosami wikszoci, Korona uwa^.ala za nie

byy? Có^. wtedy? Co zrobi Izba? Jakich rodków si chwyci?

Czy znown bdziemy dalej odrzuca wnioski rzd-)we, a swoje

wprowadza? Byby to niemiay krok w ty, po kroku tak

miaym, jak adres do Korony".

„A gdyby te ministeryum chciao odpowiedzie swo-

jem rapport cl I'Emperetr'^ gdyby spról)owao wskaza, jak

parlament wszelkie dziaanie robi mu niemoliwem, jal?: na-

rusza wszystkie prawa ludów? zwaszcza to prawo, jakie

lud ma - by rzdzonym? Có, gdyby ministeryum chciao

odsoni stan opinii publicznej, wiecznie niepokojonej, podko-

pywanej, podminowanej? Gdyby wskazao pras, co nic nie

szanuje i nie czci — a zwaszcza nie szanuje i nie czci tego,

co czci najgodniejsze, co najwitsze — wiary. Gdyby wska-

zao na to prawo stowarzysze i zgromadze, które si stao

klubow agitacy w najgorszym gatunku, zamiast by szko
konstytucyjnego wychowania ludnoci? Coby si stao, gdyby

ministeryum ogosio taki rapport d, I Emperenr, jako swoj
odpowied na ten adres?"

„Ministeryum tego nie zrobi. Ma ono zimn krew i cier-

pliwo, któr podziwiam, w której pukladam dobre na-

dzieje. Ale my powinnimy raz wzi do serca pytanie, do

czego taki krok zmierza, gdzie prowadzi i gdzie na tej dro-

dze moemy doprowadza konstytucyjne wolnoci".

„To, co si w uaszych oczach odbywa, co si stao

przedwczoraj i wczoraj, co si dzi dzieje, nie zapowiada

jasnej, wietnej przyszoci dla wolnoci w Europie. Ani to,

co w roku zeszym zwyciyo, ani to, co we Francyi teraz

szaleje. Ani jedno, ani drugie nie pomoe do rozwoju wol-

noci — ani jedno, ani drugie nie zagrodzi drogi despoty-

zmowi".

„Przypominam sobie, niedawno temu, w marcu, kie-

dymy si tu zbierali, wskazywa jeden mówca ten republi-

kaski sztandar co powiewa w Paryu, i cieszy si e ou

ludom zapowiada wiosn. Widzimy, jak to wiosn ten sztan-

dar przyniós! Na to co si tam dzieje, musi si wzdrygn
kada dusza, jeeli jest ludzk. Najzagorzalszy, najbardziej
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niemiecki z Niemców, musi aowa tego, co tam zniszczono,

bo to nie bya wasno Francyi jednej, ale wasno caego
wiata, wasno cywilizacji. Otó to, co si tam dzieje, to

moe rzuci sabsze dusze i trwoliwsze umysy w ramiona

absolutyzmu. Nie jeden moe pyta, czy chodzi jeszcze o kon-

stytucyjne wolnoci, czy te o ycie, o uobyczajenie spoe-

czestwa, o cywilizacy. T w takiej ciwili my mamy przed-

siwzi krok dla konstytucyjnego ycia niebezpieczny? Je-

eli na prawd kociamy wolno, to widok, straszny widok

tych wypadków, neroskie zaiste widowisko, powinno nas

od takich kroków powstrzyma".

„Ludno przez wieki nie moga zrozumie tego Ne-

rona, co spali Miasto wiata. Dzi widzimy, mamy, nerosk
demokracy. Ona take podpala miasto wiata, dla uciechy,

dla krwawego widowiska".

„My, co na to patrzymy, powinnimy tern silniej trzy-

ma si naszych konstytucyjnych wolnoci, mocno je do serca

przyciska; ale mamy te obowizek unika wszystkiego, co

nasze stosunki zaostrza, wymija twarde spotkania i starcia,

zaniecha wszelkiej sommacyi do Korony. Korona ma prawa,

ma i obowizki. Ma obowizek broni swoich ludów, broni

ich historycznych odziedziczonych praw, ma obowizek Indom

zapewni rzd".

„\fu)^ rfoi y.nriTtizsl tak wola Eschil na olimpijskich bo-

gów w wierszu po wieki sawnym. „Nowi jestecie, a wa-

sza moc od wczoraj. Jest co starszego i co wyszego, jak

wy". To ta Korona, co ma w ludach korzenie gbsze, jak

konstytucya i ycie parlamentarne".

„Kto kocha Austry, komu wolno droga, ten nie tknie

Korony. Nie tykajcie Korony".

„Bd gosowa za przejciem do porzdku dziennego"

(nad tym wnioskiem komisyi).

le jest, kiedy takie upomnienia przechodz bez skutku,

kiedy dnoci i stronnictwa zasugujce na takie upomnie-

nia, pomimo nich, utrzymuj si i bior gór. Austryacki par-

lament, austryackie pastwo jak nisko spady na tej pochy-

ej liskiej drodze, na której Klaczko usiowa je wstrzyma !



MARfENBAD. 207

Na to odpowiada swoim smutnym przykadem rok 1897 i na-

stpne.

Co dalej robi Klaczko.

W lecie leczy si w Marienbadzie, jak wiadczy jego

list do Januszkiewicza.

Marienbad, 22 sierpnia 1871 r.

„Mój drogi Eustachy! P. Stanisaw Borkowski ') przy-

sa mi Twój list i przyjacielsk wzmiank o mnie, za któr

Ci serdecznie dzikuj. To mnie take do tego stopnia „roz-

serdecznia" (jak mówi Sowacki), e siadam kilka sów na-

bazgra do Ciebie, co tu w Marienbadzie jest rzecz praw-

dziwie heroiczn. Je suis res occnppe c> ne rieii faire. Wstaj
o godz. 7-ej, do 9-ej pij wody, do 10-ej "spacer i midzy 10-t

a 11 -t niadanie (czysta herbata z jedn bueczk) i czy-

tanie dzienników; od U-ej do 1-ej znowu dugi spacer; o I-ej

kpiel, o 2- ej obiad; od i-ej do 8-ej znowu spacer, wraz

z piciem wody; od 8-eJ do 9e) herbata, poczem czowiek

tak zmczony, e ledwie ruszy moe palcem, by tylko kartk

przewróci w ksice, któr si niby czyta, a o 1 I-ej zasy-

pia si snem sprawiedliwego. Wycieczki w okolicy odby-

wam prawie zawsze w towarzystwie p. Stanisawa, i te cay
Marienl)ad podziwia te nasze wyprawy: doskonay to z p. Sta-

nisawa piechór! Ze o Tobie wci mowa, nie potrzebuj

jeszcze zarcza — i o czeme bymy innem gadali?"

„Kuracya bardzo mi suy, nadspodziewanie! Nie wiem,

czy zapobiey kamieniowi, ale to ju teraz widz, e straci

em zupenie owe dreszcze, które mnie trapiy prawie ju od

dwóch at. Jestem rzeki i lekki, jak nim nie byem ju od

lat pitnastu moe. Gdyby nie Sejm i potrzeba urzdzenia

si w Krakowie, tobym jeszcze o jeden tydzie mój pobyt

tu przeduy. Ale nie Ia. jak mówi Kochanowski! Wic
w niedziel 27-go opuszczam Marienbad, a we wtorek bd

•) Szwagier Januszkiewicza, oeniony z bar. Adel Laris-

sówn.
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W Krakowie. Tam zabawi mniej wicej do lO-go przyszego

miesica, rozpakuj meble, ksiki, urzdz mieszkanie (na-

jem je w Rynku w domu gdzie apteka „pod Socem"),
sowem bd mia kopotów nie mao i wicej ni kiedyliol-

wiek zabraknie mi pomocy drogiego Eustachego, a potem

wyrusz do Lwowa, gdzie Sejm 14 wrzenia si rozpocznie.

Sejm bdzie prawdopodobnie ciekawy, burziwy... co zoba-

czymy!"

„Ae czyl)y nie móg przyjecha na ten Sejm, mój

Eustachy kochany? P. Stanisaw twierdzi, e z Szwajcaryi

wrócisz do Krakowa, a w takim razie prawie bym si zao-

y, e Ci sprowadz do Lwowa. Wszak Ciebie wszystko

tali interesuje; i jakeby Ci nie mia obchodzi Sejm, wpraw-

dzie echt galiejski, ale bd co bd polski, jedyny w na-

szej biednej ojczynie? Nieprawda, e przyjedziesz? Moja

duszo, uszczliwiby Jtnnie tem niezmiernie!"

„Co porabia dobra i zacna panna Leokadya? Jak id
jej interesa komisowe? Ach, tak mi nieraz tskno za ulic

Laborde — ale tylko za t ulic: Parya i Francyi oglda
nie mam najmniejszej ( choty. Ile to strun pko w mej du-

szy od roku!"

„Bd zdrów mój kochany i drogi Eustachy, Ty jedyny

mój wierny i stary i niezachwiany przyjacielu wród tylu

przemian i katastrof. Racz przypomnie mnie askawej pa-

mici drogiej pani Eugienii, a Maryni pocauj w mojem

imieniu : ojcu przecie to wolno. Jeli chcesz pisa do mnie,

adresuj do Krakowa jjoste restante^'.

Ale ten pobyt w Marienbadzie skoczy si smutno.

Klaczko upad, tak nieszczliwie, e rk zwichn czy wy-

bi. Przyjecha na Sejm z rk na temblaliu, a bóle mia
takie, e nie móg by czynnym, miesza si do sejmowych

rozpraw. Siedzia jak móg najwicej u siebie w pokoju;

wieczory skraca sobie ulubionym bezikiem, ukadajc karty

jak móg jedn rk, z trudnoci.

Cierpia na ni dugo. Gbiej i duej nad tem, co si
dziao, jak wiadczy najbliszy list do Januszkiewicza.
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Wiede, 29 stycznia 1872 r.

Hotel zum Erzherzog Karl.

„Mój drogi Eustachy! Wolabym, eby synipatya mi-
dzy nami w inny sposób si objawiaa, jak w ten, e oby-

dwaj dyktowa musimy; a chocia ufam Bogu, e od 16-go

stycznia (daty Twego listu ostatniego) palec Twój zupenie

ju wyzdrowia, radbym by jednak bezporedni od Ciebie

mie o nim wiadomo. Z moj ap niestety, ma si ina-

czej i, jak widzisz, wci w pisaniu do obcej pomocy uda-

wa si jestem zmuszony. Radziem si lu najlepszych dokto-

rów i za ich wskazówl^ daj si elektryzowa codzieu, co

dotd mnie w niczem jeszcze nie pomogo, ale cay mój sy-

stem nerwowy strasznie rozstroio. Elektryzor wszake wci
obiecuje mnie zupen restauracy apy, co daj Boe aby si

sprawdzio, bo ju doprawdy za wiele mnie tego dobrego

w obecnem pooeniu naszem. Pooenie to tak pod wzgl-

dem ogólnym, jak prywatnym i osobistym, jest tak smutne

i czarne, e nieraz, kadc si spa, pragnbym ju si nie

obudzi. Co si te stao z t Francy, którmy tak ko-

chali, w którmy tak wierzyli
!"

„Ostatnie zajcia w Wersalu przejmuj dusz t stra-

szn trwog, czy te kraj ten nie jest skazany sta si drug
Hiszpani i by teatrem cigych pronunciamentów wojsko-

wych. Tutaj powszechne jest przekonanie, e prdzej czy pó-

niej nastpi restauracya Bonapartych, a wtedy nie pozosta-

nie nam, jak wypru ostatni yk francusk z serca. W ca-

ej szczeroci ducha Ci powiem, e takiej chwili wolabym

ju nie doy. Co do Austjyi, to rozkad jej jest widoczny,

namacalny; yje tylko z aski Bismarcka i Gorczakowa, a wa-

ciwie dla tego, e Gorczakow i Bismarck nie potrafili jeszcze,

a moe i nie potrafi, porozumie si co do jej podziau".

„To jednak nie przeszkadza gniciu wewntrznemu, które

olbrzymim postpuje krokiem. Galicya nie osignie swych

da, a gdyby je nawet osigna, nie potrafi ich uy,
a nawet zay. Okropne to nasze pooenie, e musimy upo-

mina si o koncesye, o których z góry wiemy, e nasz

tylko nico uwydatni. Domylisz si, mój drogi, jak mnie

St. Tarnoiuski : Julian Klaczko. 14
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smutno i duszno. Wszystkie ideay ycia rimly; wszystko,

w co wierzyem, na czem polegaem, co kochaem, co rozu-

miaem, wszystko to zaprzepacio si w jednej chwili, w je-

dnam oka mgnieniu. Nie umiem sobie znale adnego dla

serca lub umysu zajcia, adnej pracy. Dla kogo, o czem,

i po co pisa?... Gdyby by w Krakowie na przedstawieniu

Konfederatów, toby zawoa z Kociuszk: /nis Poloniae

!

Pokolenie obecne nie rozumie ju ni naszej wiary, ni naszych

uczu, ani nawet mowy naszej".

„Ach ! gdyby mona byo przenie si do Parya ; ale

tylko na rue Laborde, tam si zamkn z Tob, z pann
Leokady dzie przepdzi, a wieczorem choby i Taskiego

mie za partnera. Zdaje mi si, e to jedno jeszcze by mnie

z yciem pogodzio! Nie uwierzysz, jak mnie smutno. Dzi-

kuj Ci za wszystkie szczegóy, które mnie udzielasz o na-

szym klubie na rue Laborde, i o naszej drogiej i zacnej pan-

nie Leokadyi. Widz wszake, e atmosfera paryska na was

dziaa, i e uniiecie czasem zapomnie o biedach i nieszcz-

ciach i zay wesoej chwili. Prawda, e i Francuzi tutaj

w Wiedniu tak si bawi, hulaj i tacz, jakby nie byo

Metzu, Sedanu i Komuny, i wywouj szyderstwa samych na-

wet Wiedeczyków. Ale do ju tych skarg. Dzikuj Ci

take z caego serca za Twe starania o mnie w tylu rozli-

cznych interesach. Ksiki moesz wyprawi do Wiednia

(Hotel Erzherzog Karl), bo nie miem Ci proponowa, aby je

zatrzyma i je sam swego czasu przywióz do Krakowa, bo

wiem przecie, e Ty nawet wasnych koszul wozi z sob
nie lubisz".

„Nie pisz do panny Leokadyi osobno. Pozostaje mnie

wic tylko wszystkich Was najczulej pozdrowi, rczki panny

Leokadyi pokornie pocaowa, a Ciebie z caego serca uci-

ska".

Julian.

Po dymisyi znowu Klaczko jak ptak na gazi. Gorzej

:

kady ptak ma jakie gniazdo, do którego spokojnie na noc

powraca, a on niema nic staego, nic pewnego na wiecie.
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Jego dochód, to poselskie dyety w Radzie pastwa, jak te

8ic skocz, co bdzie? Frasuje si i troszczy, a nie wie,

jak i gdzie szuka miejsca. Do Francyi wraca nie chce

:

„wygldaby na awanturnika w pogoni za Fortun". A wic
zosta w Austryi, w Galicyi, ale z czego y? Postanowi

zosta, naj mieszkanie w Krakowie (w Rynku linia A B,

drugi dom od rogu ulicy witojaskiej dzi Nr. 43), sprowadzi

tam swoje rzeczy, ksiki, sprzty. Chodzio o utrzymanie.

W listach do Januszkiewicza powtarzaj si pytania, proby
o jak rad, wreszcie zatrzymuje si na jednej myli: ta

moe daaby si wykona. Akademia Umiejtnoci w Kra-

kowie jest ju rzecz postanowion, pewn. Wanie tocz

si poufne narady nnd jej organizacy i skadem. Bdzie
potrzebowaa sekretarza generalnego : moe to miejsce daoby
si otrzyma?

Stara nie przedsiwzi Klaczko adnych. Czy mówi,
lub co mówi z innymi, nie wiem : wiem i pamitam to, co

mówi ze mn (w maju r. 1872). Wyznaj, e jego zapyta-

nie, czy mógby zosta sekretarzem przyszej Akademii, zmie-

szao mnie cokolwiek. Rozumiaem dobrze, e ten sekretarz,

znany i sawny w caej Europie, dodaby Akademii blasku

i powagi w oczach caego zagranicznego wiata ; ale czy ten

wzgld bdzie zrozumianym przez innych? czy ta kandyda-

tura nie napotka na trudnoci? Nie naleaem do tych co

organizowali Akademi, nie wiedziaem co oni zamierzaj,

nie wiedziaem zwaszcza wtedy, e na sekretarza przezna-

czali Szujskiego ; ale obawiaem si trudnoci z tego powodu,

e oni nie do wiedzieli o Klaczce. Nie znali go z Wiado-

moci Polskich, nie czytali ich, nie czytali (przynajmniej nie

wszyscy i mao) po francusku: nie znali wic Stvdyóio dy

jomatycznych i Sadowy. Mow^a we Lwowie i druga w Wie-

dniu, oto, na czem si ograniczaa znajomo Klaczki. Do
tego przychodzia nie wiadomo, ale myl przypuszczalna,

e mog by inni kandydaci upatrzeni, a kady z nich moe
mie yczliwych opiekunów. Do kogo si uda? przez kogo

t myl wprowadzi na narady organizatorów Akademii ?

Jerzy Lubomirski by chory, umierajcy. Majer, Dietl, nawet

14*



212 JULIAN KLACZKO.

Dunajewski, nie wydawali mi si do pewnym punktem opar-

cia. Gdyby z Wiednia, za wpywem i staraniem Ludwika

Wodziekiego naprzykad, dao si t myl rzuci do Krakowa,

byoby w kadym razie znaczne uatwienie, jeeli nie pe-

wno dobrego skutku.

W tym sensie odpowiedziaem Klaczce na jego zapyta-

nie. Mog by trudnoci, w kadym razie potrzeba czasu

eby wybada, pomówi z ludmi, porozumie si; pomoc

z Wiednia byaby przydatna. Ale kiedy wspomniaem o tru-

dnociach, spotkaem si z niespodziewanem postanowieniem.

Wzburzony, raczej gorzki, owiadczy mi Klaczko, e jeeli

nie wystarcza to co on dotd zrobi i czem jest, jeeli w spra-

wie pomidzy nim a Polakami maj by potrzebne jakie

wiedeskie wpywy, to on nie chce, od swojej myli odst-

puje, i wyjeda. Przekona si, uprosi si eby poczeka,

eby da czas wybada i stara si, nie da. Wyjecha isto-

tnie nazajutrz.

Tego samego dnia mia rozmow z ks. Marcellin Czar-

torysk; ksina dowodzia mu e le robi, e powinien zo-

sta. Czy zrobia to zbyt ostro? Nie byo to w jej zwycza-

jach, ale mogo si zdarzy. Do, e Klaczko wyszed z tej

rozmowy zagniewany, a wraenie jej nie prdko si zataro.

O tem przejciu w yciu Klaczki myli zapewne Ko-

mian, kiedy mówi w swoich Pismach Politycznych (Galicy

a

i jej ludzie), e my „silnie dziaa umiemy tylko ujemnie,

nigdy dodatnio. Spoeczestwo tutejsze, nie mogc strawi

prawdziwie znakomitych ludzi, wyrzuca ich z siebie po kolei,

karmic si miernociami i tuzinkowemi osobistociami . . . Gdy

europejska znakomito, Klaczko, osiad tutaj, nie umiano,

czy nie chciano zrobi mu naleytego miejsca. Gdy go przed-

stawiono na czonka Akademii, niektórzy pytali, czy i co on

po polsku napisa. Dopóty kóto go szpilkami, dopóki nie

przeniós Parya nad sodycze tutejszego ycia". W tem spo-

strzeeniu jest duo ogólnej prawdy, ale jest cokolwiek prze-

sady w tej sprawie Klaczki. Szpilkami nie kó go nikt,

czonkiem Akademii zosta w samej chwili jej zaoenia. Ze

niektórzy go nie do znali, na to zapewne mia prawo si
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oburza, ale powinien by na to nie zwaa. Co si za ty-

czy sprawy sekretarstwa, to przecie móg i powinien by
wiedzie, e takie sprawy nie rozstrzygaj si na poczekaniu,

w jednej ciwili, e potrzebuj czasu i starania. Powinien by
by wyrozumiaym i czeka. e postpi inaczej, to niewt-

pliwie skutek jego temperamentu, draliwoci, nerwów, które

potgoway wraenia, rozgrzeway oburzenia, i wpyway nie-

kiedy na postanowienia.

Czy da Akademii stao si le? Blasku, uroku, byby
jej Klaczko z pewnoci doda wiee. Ale czy ze swoim cha-

rakterem i temperamentem byby zdoa i umia prowadzi

jej sprawy? zmusi si do codziennej cigej biurowej pracy?

wiedzie i pamita o dziesitkach i setkach spraw bie-
cych, drobnych, czasem a drobiazgowych, a zawsze nu-
cych, które s, które si zaatwia ka, których prowadze-

nie i zaatwienie byoby wanie jego obowizkiem jako se-

kretarza? To wtpliwe, raczej to pewne e nie. W kadym
razie Akademia nie moe ani aowa, ani sobie wyrzuca,

e za swego pierwszego sekretarza generalnego miaa Szuj-

skiego.

Klaczko wyjecha do Parya.

Z jakiem uczuciem i z jakiemi zamysami na przyszo,

to wskazuje list do Januszkiewicza, ju z Parya pisany:

Zielone witki 1872 r.

,^Fasco moje w Austryi i Galilei jest zupene, wic nie

trzeba go przydua; czem prdzej mu koniec poo, tern

lepiej. Wróc wszake jeszcze do Wiednia i Krakowa (w po-

cztku czerwca), aby rozwika moje tam sprawy, i o rezo-

ucyi mojej przed czasem nie gadaj, chyba tylko najzaufa-

szym".

„Widoki moje s tutaj nie zupenie ze: albo sam za-o Remie, albo wejd do jakiego dziennika, a w takim na-

wet razie zawsze mog mie 6000 fr. rocznie. W kadym
razie z godu nie umr, a w Galilei prawdopodobnie bym

umar z godu, a niezawodnie z nudów i rozpaczy".
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„Teraz co do interesu gównego. Pani Jadwiga ') ofiaruje

mi dwa pokoje w swoim domu z widokiem na ogród. Cho-

dzi o installacy i umeblowanie. Panna Leokadya mi mówia,

e wedug tego co jej pisa, Stanisaw Tarnowski kupiby

moje meble. Otó uwaaj i porachuj. Jeli to, co da za moje

graty, zrobi znaczn przewyk tego, co tu wyda musz na

umeblowanie (najskromniejsze rozumie si bez adnych tapi-

seryi, staroytnoci etc), wic naturalnie, e warto! Sprze-

dabym wszystko, z wyjtkiem kilku rzeczy, co dostaem

w upominku i kilku drobiazgów. Wszystko inne sprzedabym.

Sprzedabym chtnie i ksiki, z wyjtkiem maej liczby, mnie

osobicie drogich lub z boku przezemnie notowanych. Pro
take Komiana, aby na czas wypowiedzia moje mieszkanie

w Krakowie".

„Z pisma widzisz, jaki stan mojej rki — jeszcze bar-

dzo boli pisanie".

„ciskam Ci serdecznie

Julian''^.

22 nie du Penthievre.

W Paryu: ale co w Paryu? o co rce zaczepi?

w czem szuka zajcia i sposobu do ycia? „Pani Jadwiga

ofiaruje mi dwa pokoje w swoim domu", pisze Klaczko w przy-

toczonym licie. To przytuek, jaki znalaz w gocinnym

przyjacielskim domu hr. Konstantych Branickich -•, przytu-

ek tymczasowy, w którym Klaczko przebywa, do którego

zajeda kiedy mu wypadao wraca do Parya. Mia to

mieszkanie, zawsze gotowe na jego przyjcie, jeszcze w r. 1873.

Ale mieszkanie samo, to nie dosy. Pomys zaoenia jakie-

go nowego pisma oczywicie okaza si niepraktycznym,

niewykonalnym; jak wytrzyma konkureucy z dawnemi i sla-

wnemi pismami, choby nie tak sawnemi jak Revue des

*) Hr. Konstantowa Branicka.

-) D(mi przy ulicy de Penthievre Xr. 22, dzi ju zbu-

rzouy, by poniekd polska pamitk. W nim uniarl Zy-

guuuit Krasiski; w nim take, w v. 1889, Alfred Po-

tocki.
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Deux Mondes! A jednak y trzeba, trzeba znale sposób

do ycia. Musiao to by bardzo naglcem, a nie atwem,
kiedy naraz, przed kocem r. 1872, widzi si Klaczk uczest-

nikiem, a nawet urzdnikiem, przemysowego przedsibiorstwa.

Zawizao si Towarzystwo do wydobywania i przera-

biania asfaltu, bitumu, i siarki, w kopalniach pooonych
w Abruzzach, w prowincyi Chieti. Do Francuzów, panów de

Laire de la Brosse i Guillerrae, przystpio z kapitaami dwóch

Polaków, br. Ludwik Krasiski i hr. Stanisaw Pater-Zyberg ').

Pierwszy zaprzyjaniony z Klaczk od modoci, drugi od

niedawna, ale szczerze i serdecznie. Sdzimy na domys, e
oni oba, widzc Klaczk w pooeniu bardzo trudnem, umy-

lili da mu utrzymanie, moe i sposobno jakiego zysku,

i w tym celu wcign go i uywa w przedsibiorstwie.

Stan wic ukad, podpisany 30 padziernika 1872 r. mi-
dzy panami Krasiskim i Platerem z jednej, a Klaczk z dru-

giej strony. Akt urzdowy, oryginalny, znalaz si w jego pa-

pierach. „Panowie Krasiski i Plater wkadaj kapita w przed-

sibiorstwo. Zatem pan Klaczko obowizuje si cile trzyma

si ich zdania lub instrukcyi. We wszystkich sprawach ad-

ministracyi i prowadzenia interesu panowie Krasiski i Plater

sami maj wyczne prawo sdzi czy sprzeda byaby ko-

rzystn i w jakiej chwili, lub zamiana jego na spók anoni-

mow. Pan I^^laczko za swoj prac ma prawo do trzeciej cz-

ci czystego zysku. W razie zejcia pana Klaczki, panowie

Krasiski i Plater zostaj wycznymi wacicielami przedsi-

biorstwa i jego dochodów. Moliwi sukcesorowie pana Klaczki

nie bd mieli do nich adnego prawa".

Kiedy Klaczko obj to swoje nowe, a tak do niego nie

dobrane stanowisko? jak dugo je zajmowa? Na te pytania

nie umiemy odpowiedzie. Listów lub innych ladów w pa-

pierach Klaczki do tej sprawy brak zupeny, a wasna pa-

mi dostarcza nam bardzo mao wspomnie i bardzo ogól-

') Hr. Stanisaw Plater-Zyberg, oeniony z lir. Maryu Boreli,

ojciec lir. Andrzeja Jozafata, i Piotra, lir. Wladysiawowcj
Wielopolskiej i hr. Zygniiintowej Malatesta.
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nych tylko. Do Parya przyjeda musia (zapewne par
razy do roku), eby zda spraw ze stanu interesu ; by tam

w pierwszych miesicach r. 1873, w lutym i w marcu; by
na wiosn r. 1874, w kwietniu, a prócz tego nie pamitamy
nic, ani nazwiska nawet tego miejsca w którem przebywa.

Z jego ustnych opowiada tylko zostaa nam wiadomo, e
byo odludne i dzikie: jaka górska pustynia daleka od wszel-

kiego miasta, od dobrych dróg, od ludzkiego ycia ; za to

nie daleka od klassycznych neapolitaskich bandytów. Mó-

wi Klaczko, e strzay sysza do koa swego mieszkania

nietylko po nocach, ale nawet w dzie, e sam by uzbrojony

w rewolwer i sztuciec (jakby by umia ich uywa?), jego

suba take, a mieszkanie zabezpieczone rónemi rodkami

ostronoci, jeeli nie jak forteca, to jak obozowisko w par-

tyzanckiej wyprawie. Samotno naturalnie absolutna. Ro-

dzaj ycia moe na krótki czas zabawny dla jakiego modego
awanturniczego romantyka, ale strasznie przykry dla czo-

wieka tego charakteru, temperamentu, i tych potrzeb umyso-

wego i towarzyskiego ycia. Znosi to mnie, cierpliwie,

bez narzeka; charakter draliwy okaza si w tern przejciu

silnym i wytrwaym. Szkoda wielka, e Klaczko nie zosta-

wi adnych wspomnie, adnych szczegóów: opisy tego y-
cia byyby z pewnoci bardzo ciekawe, pene ycia i kolo-

rytu. Ale ich nie mamy.

W r. 1874, w sierpniu, straci dugoletniego serdecznie

kochanego przyjaciela i wiernego opiekuna, Januszkiewicza.

Pierwszy wybuch alu by tak gwatowny, e obecni zlkli

si tego nerwowego ataku. Duo póniej, po kilku atach,

kiedy po dugiem niewidzeniu spotka pierwszy raz pani Ja-

uuszkiewiczow, dosta takiego spazmatycznego paczu, e le-

dwo mona byo go utuli.

W tej samotnoci mia Klaczko duo czasn do myle-

nia, a cho komunikacye byy trudne, wiedzia co si dzieje

na wiecie. Przedmiotu do rozmyla nie brako. Roztacza

przed oczyma duszy, przeuwa w myli wszystko co si

stao od r. 1863, czyny drugich, wraenia i sdy swoje. By
ju skreli jedne, wypowiedzia drugie, ale im wicej myla
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i rozpamitywa, tern wicej utwierdza! si w swoim sdzie,

tera lepiej widzia e mia racy, i moe tem wicej dostrze-

ga faktów, odkrywa szczegóów, na dowód swoich twierdze.

Móg to widzie nawet w zachowaniu sic pastw europej-

skich. Bismarck si wypiera, przeczy gwatownie w swoich

Wspomnieniach, jakoby w r. 1875 by si nosi z zamiarem

nowej napaci na Francy: ale takie byo mniemanie w ca-

ej Europie, a urzdowe akta, liorespondencye dyplomatyczne

wiadcz, e mu ten zamiar przypisywano, e zamiar istnia.

Dowodz te, e by udaremniony przez mocarstwa, e one

zrobiy teraz to, co powinny byy zrobi picioma laty wcze-

niej. Rosya mianowicie spostrzega si, zmiarkowaa, e
posza za daleko w swojej powolnoci wzgldem Prus: i ona

gównie ma zasug odwrócenia nowego spisku na Francy.

We Francyi wtedy wybuch wdzicznoci dla Aleksandra II,

dla Rosyi; pocztek tych uniesie i zapaów, które trway

dugo, a wyday rosyjsko-francuskie przymierze.

Ale kiedy si dokona taki zwrot w opinii, takie otwar-

cie oczów, czy nie byaby chwila do przypomnienia i uwi-

docznienia i bdów i ich skutków, wystawienia jeszcze raz

polityki pruskiej w jasnem prawdziwem wietle? Co si stao,

to si ju nie odstanie : ale jaka przestroga na przyszo
moe si jeszcze przyda.

Z takiego toku myli i zbiegu okolicznoci wyszo nowe

polityczne dzieo Klaczki, w Revue des Deux Mondes od

czerwca 1875 r. do stycznia 1876 r. (nastpnie trzy wydania,

ostatnie w r. 1879) : Les Deux Chanceliers.



VI.

Dicj kanclerze. Przemiany kwesty i Wschodniej. List do Henryka
Lisickiego. Tajew)dca kanclerza. Koniec pism politycznych Klaczki.

Ich znaczenie.

Dwaj kanclerze nie s z planu dalszym cigiem Stu-

dyóic dyplomatycznych i Przygotowa do Sadowy, ale s ich

uzupenieniem. Na pozór niema zwizku midzy tern dzieem

a dwoma poprzedniemi: ono jest samo dla siebie, od tamtych

niby niezalene, zajte dwoma ludmi gównie. Ale ci dwaj

ludzie prowadz polityk dwóch pastw, a ta polityka z tylko

co skoczonych wypadków wyprowadza nowe, oparte na po-

oeniu tylko co stworzonem, jeszcze nie ustalonem, dy do

nowego, litóre ma by logicznym kresem i koron jej de.
Skutki Sadowy jeszcze si nie ustaliy zupenie i nie day
zliczy i oceni, a ju zaczy si przygotoicani do Sedamt.

Wojna francuska bya koniecznem, nieuniknionem nastpstwem
wojny austryackiej, musiaa przyj; a w razie zwycistwa

Prus musiao przyj zjednoczenie Niemiec pod cesarsk ko-

ron króla pruskiego. T logiczn konieczno wykazuje,

drogi, któremi ta dno sza do swego celu, to nowe dzieo.

Jego rozdzia ostatni, to krótki obrachunek rezultatów pru-

skiej i rosyjskiej polityki w cigu lat dziesiciu: co na niej

zyskay, jak na niej wyszy Prusy, co stracia, jak na swo-

jej polityce wysza Rosya. Z obrachunku wychodzi ju samo

porównanie tych dwóch polityk i ich sterników, dwóch kan-

clerzy. Autor go nie robi, nie podaje, wniosków ze swego

rachunku nie wyciga, ale rachunek zrobi tak, e ten ostatni

may trud moe ju miao zda na czytelnika. Kady, na-
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wet nie bardzo „czuy suchacz", dopiewa w swej duszy to

porównanie, l^tóre nie wyciodzi na liorzy i chwa kan-

clerza rosyjskiego.

Austrya pobita pod Sadow, Francya pobita pod Seda-

nem — na staym ldzie Europy zostay tylko dwie potgi.

Zwizane z sob oddawna, od wieku, wspólnemi wojnami,

braterstwem broni, wspólnoci korzyci, pokrewiestwem pa-

nujcych domów — zwizane zwaszcza wspólnictwem zbrodni,

i z niej wynikajcych dalszych wspólnych interesów. Wierne

sobie w tej przyjani, trzeba przyzna: przez cay wiek nie

zawiody si jedna na drugiej, nie opuciy si w adnej po-

trzebie. Mocny by kit, który ich przymierze sklei, trzyma

dugo i trzyma jeszcze: Blut ist >-in hesowltrer Saft. Co b-
dzie dalej ? Ich pooenie zmienio si w skutek ostatnich

wojen: czy to nie wpynie na ich wzajemny stonmek w przy-

szoci? Dla gbokiego politycznego umysu jasnem byo, ja-

kiemi sposobami te dwie potgi doszy do tego, e zostay

jedynemi na kontynencie: autor Studyów dyplomatyrznych

zna dobrze te drogi, któreuii Prusy dyy do opanowania

Ksistw Nadelbiauskich, autor Przygotowa do Sadowy zna

te, jakiemi one doszy do zerwania z Austry, do wyrzuce-

nia jej z Rzeszy Niemieckiej. Ale to by tylko pierwszy akt,

po którym drugi nastpi musia — i nastpi. W poowie drogi

Prusy stan nie mogy: zjednoczenie Niemiec, zntem wojna

z Francy, byy dla nich koniecznoci. Jak Bismarck do tej

wojny zmierza? jak Francy odurza, Usypia, a j w kocu
zmusi do wojny? Dlaczego Rosya patrzaa na to spokojnie

i pozwalaa mu robi co chcia? Oto pytania, które si temu

umysowi koniecznie nasun musiay; odpowiedzi na nie

jest niniejsza ksika.
Jest wic ona uzupenieniem dwóch poprzednich, jest

history przygotowa do wojny francuskiej. Jest poniekd

i powtórzeniem, streszczeniem, rekapitulacy tego, co ju byo
powiedziane w dzieach poprzednich. Sprawa polska i du-
ska, sposoby dojcia do wojny z Austry, musiay znale
si tu, cho ju byy tam, bo bez nich cig dalszy i cao
obrazu nie byyby moliwe.
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Ale to powtórzenie, ta cao obrazu, to jest wanie,

co stanowi i rónic midzy dzieem ostatniem a dawniej-

szemi, i co zarazem stanowi jego Icouieczno, jego logiczn

i historyczn potrzeb i wano.
Za pytaniem, dlaczego Rosya zachowywaa si tak a nie

inaczej, nasuwao si naturalnie drugie: co Rosya zyskaa na

tryumfach Prus? Czy ze swego stanowiska postpowaa w tych

sprawach mdrze albo nie? To drugie pytanie znajduje od-

powied w ostatnim rozdziale ksiki. W przyszoci, za jej

zason, zostaje trzecie: jak si zmieni, jak si wyrobi
wzajemne stosunki Prus i Rosyi? Tego pytania ju autor nie

rozwizuje, nawet nie dotyka - na to jeszcze zawczenie: daje

tylko do zrozumienia, e to pytanie z czasem postawi si

moe, a raczej musi.

Polityka pastw wciela si zawsze w ludzi, którzy j
prowadz. I Prusy, i Rosya, miay takich, którzy dobrze sku-

piali w sobie i wyobraali dnoci i namitnoci swoich na-

rodów, którzy trzymali ster ich polityki i d >prowadzili j do

pewnych rezultatów. Dlatego ksika nie iest powicona
polityce Prus i Rosyi jalio takiej, tylko jej reprezentantom

i kierownikom, Dwom kanclerzom.

W pierwszych rozdziaach ich wizerunki, ich psycholo-

gia eby si tak wyrazi, i pocztki ich zawodu.

Ks. Aleksander Michajowicz G<»rczakow uczy si do-

skonale (co rzadkie) w liceum, mia kassyczne wykszta-

cenie i jego zamiowanie, Horacego cytowa czsto i trafnie,

kolegowa z Puszkinem, który w^ jakim swoim wierszu na-

zywa go ulubionem dzieckiem szczcia. Wstpi do suby
dyplomatycznej, towarzyszy kanclerzowi Nesselrodemu na

kongresy do Lubiany i do Werony, ale dugo czeka na od-

znaczenie i wywyszenie. Cierpliwy, wyrachowany, przebie-

gy, czeka spokojnie, powtarzajc sobie: PauUatim summa
petuntur. Przyswoi sobie wszystkie formy wykwintnego stylu,

najdoskonalej poprawn postaw, by zupenie kassycznym

dyplomat starej szkoy, w stylu Metternicha i Nesselrodego.

Kiedy cesarz Mikoaj 1 wyda córk za królewicza Wirtem-

berskiego, Gorczakow zosta posem przy tym dworze i na
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teni skromuem stanowisku zostawa, jako obserwator stosun-

ków i spraw niemieckich, a pilny stró rosyjskiego w nich

wpywu. Przeby tam rok 1848 i wojn wgiersk: zawsze,

w duchu swego cesarza, obroca istniejcego porzdku, obroca
praw Danii do Ksistw Nadelbiaskich, obroca przewagi

Austryi w Rzeszy Niemieckiej. Od r. 1850 reprezentowa Ro-

sy przy tej Rzeszy we Frankfurcie, a tam za koleg mia
posa pruskiego nazwiskiem Otto von Bismarck. Pocztek
osobistej przyjani, tej przyjani niby Mentora z Telemakiem,

w której modszy zrcznie a stale gra rol ucznia przy mi-

strzu. Wszystkie mniejsze pastwa niemieckie na wycigi

ulegay rosyjskiemu wpywowi. Przysza wojna krymska.

Austrya byal)y sama sobie zadaa cios niebezpieczny, gdyljy

bya wtedy popara polityk rosyjsk na pówyspie Baka-
skim; nie popara jej, ale po pomocy, jak daa jej Rosya

w wojnie wgierskiej, niewdziczno austryacka wy-

woaa w Rosyi nienawi i mciwo. Czy Austrya nie by-

aby si zabezpieczya na wieki, gdyby wtedy miaa odwag
zczy si z Francy i Angli przeciw Rosyi? to rzecz inna,

Ale gorycz i pragnienie odwetu zostay w sercach rosyjskich^

a zwaszcza utkwiy gboko w sercu ks. Gorczakowa, wa-
nie podczas wojny mianowanego ambasadorem przy dworze

wiedeskim. Broni tam swojej sprawy na konferencyach, bez-

skutecznych, midzy posami stron wojujcych. Po upadku

Sebastopola Austrya poredniczya znowu, podaa nawet wa-

runki polioju w formie ultimatum, podawaa w ten sposób

Rosyi sposób wyjcia z pooenia nader trudnego. Rosya

ustpia, przyja warunki— ale Austryi nie zapomniaa nie-

wdzicznoci. Na lc^ongresie paryskim ukazay si pierw-

sze oznaki zblienia midzy Francy a Rosy, i pierwsze

dalekie oznaki przyszej wojny woskiej. Po tym kongresie

kanclerz Nesselrode, jako za stary, usun si od spraw, Gor-

czakow zosta ministrem spraw zagranicznych. By u celu

;

czeka dugo, ale si doczeka. Nastay lata wielkiego w wie-

cie znaczenia, wielkiego powodzenia, wielkiej w Rosyi popu-

larnoci i sawy. Ale z niemi zaczy si i bdy. Ambitny,

próny, zarozumiay, czuy na pochlebstwo, namitny w po-
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zoiach zimnej krwi i posiadania siebie, ks. Gorezakow za

te waciwoci swego charakteru da si zaprowadzi tam,

gdzie i sam doj nie cicia, i Rosyi zaprowadzi nie by po-

winien.

Bismarck z lekcewaeniem, ze wspania pogard, pa-

trza na swoje nauki za modu, na wszystkie stosunki pru-

skie, na „stare peruki" w rzdzie, zwaszcza na sejmy, par-

lamenty, liberalne teorye i mowy ; myla o subie wojsko-

wej, potem o administracyjnej, ale porzuci je niebawem. Nie

wiedzia co z sob robi; zyma si, dsa, drwi ze wszyst-

kiego i \vszystkicli, prowadzc ycie zwykego junkra na

Pomorzu. Przyszy przyjaciel, przyszy niby ucze ks. Gor-

czakowa, jest z natury, z temperamentu, z rodzaju wykszta-

cenia i rodzaju zdolnoci, jego zupelnem przeciwiestwem.

Jeden systematyczny, poprawny, cile przestrzegajcy wszyst-

kich form i ceremonij, we wszystkiera co mówi i pisze nie-

tylko staranny, ale zakochany tak, e go nazywano „Narcy-

zem kaamarza"; drugi doskonay egzemplarz wszelkiej nie-

zalenoci, wszelkiej niepowcigliwoci sowa i temperamentu,

z rozkosz urgajcy formom, przepisom, trdycyom, w dowci-

pie ostry i niepohamowany, w obejciu zuchway, a kiedy

mu potrzeba rubaszny i grubijaski, indywidualno orygi-

nalna i potna, która nic nie uznaje prócz siebie, a czuje

swoj si. Na nieszczcie indywidualno, kierowana rozu-

mem i interesem Prus. Jeden genialny na prawd, drugi

tylko rozumny, a majcy sio za rozumniejszego ni by. Ró-

nica midzy tymi dwoma ludmi wystpuje przez cay cig
dziea, zaznaczona wyranie w sowach, penych tej waci-
wej Klaczce ironii, która pod grzecznemi epitetami kryje -
do nielitociwego sarkazmu, a nigdy moe nie bya wie-

tniejsz, subtelniejsz, jak teraz. Portrety polityczne pier-

wszego rzdu. Tak wietne, tak gbokie zarazem, e aden
wielki historyk nie kreli ywszych, prawdziwszych, podo-

buiejszych. Za dugie iby mona tu je przytoczy, zwaszcza

wizerunek Bismarcka — konieczne do ])rzeczytania w caoci
clla kadego, ktoby chcia zna history tych czasów i na-

tur, fizyognomi tych ludzi.
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Szalony jiinkier (der tolle Bismarck) dosta si do sejmu

pruskiego w v. 1847 i wystpowa jako niemiosierny prze-

ladowca wszelkiego liberalizmu, smaga swoim sarkazmem

konstytucye i parlamenta, broni zacicie praw Danii do

Ksistw Nadelbiaskich, by najgorliwszym przyjacielem

Austryi, nawet kiedy Prusom zadaa srogie upokorzenie

w Oomucu, kiedy pruskie plany reorganizacyi niemieckiego

Biindu spotkay si z tak stanowcz odpowiedzi i grob
ks. Feliksa Schwarzenberga, e selioway do pochwy or
ju prawie dobyty. Mody pose z Pomorza nie watia si
wtedy (1850 r.) powiedzie w parlamencie, e „Prusy po-

winny by ulegle wzgldem Austryi, et)y z ni razem zwal-

czy wzmagajc si demokracy". Jednem sowem, by zu-

cliwaym, namitnym, stronnikiem istniejcego porzdku rze

czy. mia si i z jednoci niemieckiej! Ale z takiej tylko,

jak goszono we frankfurckim parlamencie. O innej marzy
ju wtedy (cho moe nie marzy e on j dokona), kiedy

mówi, e ona nie mowami si zrobi, tylko elazem i ogniem.

Po tej swojej mowie (z 3 grudnia 1850 r.) posany by
do Frankfurtu, jako reprezentant Prus.

Austrya winszowaa sobie, e teraz bdzie tam miaa
takiego przyjaciela! A ten przyjaciel tam wanie zacz roz-

myla nad sposobami, jakby j móg kiedy z Rzeszy nie-

mieckiej wyrzuci.

We Frankfurcie koleestwo z ks. Gorczakowem — ko-

leestwo, rycho spojone wspólnym interesem. W wojnie

wschodniej wszystkie mniejsze pastwa niemieckie trzymaj

si polityki austryackiej. Wszystkie poczone usiowania po-

sów rosyjskiego i pruskiego pezn na niczem. Rzecz natu-

ralna: wszystkie te mae pastwa nie bay si Austryi, wie-

dziay, e ona ich nie pochonie. Ale w Bismarcku ronie

i wzbiera pogarda tych maych pastw, tego niedonego
Bundu — a nienawi rewolucyi, dotd jego gówna nami-

tno, przemienia si w inn, w nienawi Austryi. W tej

nienawici spotykaj si, cz si, reprezentanci Prus i Ro-

syi: zczy si polityka tych dwóch pastw, kiedy oni obejm
jej ster. Ale tymczasem polityka pruska grznie w dawnej
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kolei. Bismarck si niecierpliwi, gryzie wdzido, w cigych
przejazdach ledzi stan rzeczy i usposobie w rónych stro-

nach Niemiec, we Francyi: widzi zdaleka zarody przyszych

zawikau, nie moe nic kierowa, nic poradzi; zniechca si
prawie, myli o dymisyi. W pocztkach r. 1859 ks. Regent

pruski, póniejszy Wilhelm I, wysya go jako ambasadora do

Petersburga.

To krok stanowczy w jego yciu, w przyszoci wszyst-

kich pastw i ludów Europy.

W Petersburgu nowy minister spraw zagranicznych

i w starych formach nowe tych spraw pojcie. A dotd ce-

sarz sam nadawa kierunek, ministrowie czy kanclerze wy-

konywali tylko jego rozkazy; ks. Gorczakow pierwszy by
ministrem spraw zagranicznych naprawd, prowadzi je sam,

a stosujc si do woli cesarza, niemniej oglda si na opi-

ni publiczn, na swoj popularno. Posiada j w wielkiej

mierze, uchodzi w oczach wszystkich za ministra patryoty-

cznego, za nieprz^^jaciela Niemców; do Francyi mia pocig

i okazywa go. Porozumienie, od kongresu paryskiego, sta-

wao si coraz cilejszera, obustronne grzecznoci coraz wy-

raniejsze. Francya uprzejmie pomaga liosyi w rónych spra-

wach bakaskich i rumuskich ; Rosya, kiedy Napoleon III

nosi si z myl wojny woskiej, kiedy t wojn wydaje, po-

maga mu istotnie i zapewne szczerze: mio jej widzie Austry

zagroon, a Angli zaniepokojon. A prócz tego widzi w tem

inn jeszcze korzy: oswobodzenie Woch moe posuy za

precedens do oswobodzenia Sowian z pod jarzma tureckiego,

zasada bdzie ta sama! Anneksya Sabaudyi, zczenie wszyst-

kich pastw woskich (z wyjtkiem papieskiego) w rku Pie-

montu, wypdzenie tylu panujcych — na wszystko to patrzy

Rosya okiem yczliwem.

Jednak nie spieszy si do tego aliansu, o którym Fran-

cya atwowiernie marzy: rada widzi Francy odosobnion,

przez to osabion, przez to coraz bardziej potrzebujc opar-

cia— i eby j wicej zaniepokoi, przystaje na zjazd trzech

monarchów w Warszawie w jesieni r. 1860. Przez te wszyst-

kie lata (1856 — 1860) Rosya idzie cigle w gór, odzyskuje
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stanowisko zachwiane wojn krymsk, zrcznie korzysta z po-

oenia przyjació i nieprzyjació: Gorczakow ma prawo by
dumnym z siebie. Ale jest obok niego kto drugi, który ma
prawo by dumniejszym.

Bismarck w Petersburgu przedewszystkiem ujmuje so-

bie wszystkich, podoba si wszystkim. Nowo i oryginalno

caego sposobu bycia, miay i city dowcip, którym wy-

miewa swój wasny rzd nawet, podziwienie (szczere czy

udane?) wszystkiego co rosyjskie, ostentacyjnie pokazywana

niech do Austryi, skadaj si na niesychan popularno
ambasadora. Szczery by niewtpliwie w dwóch rzeczach:

w przekonaniu, e przyja z Rosy jest podstaw i podpor
polityki pruskiej, i w gniewie na t polityk, jakiej si Prusy

zawsze jeszcze trzymay. Rzd pruski i naród niemiecki nie

myla o wojnach i zdobyczach, szanowa i ceni swój Bund;
rzd ostro wystpowa przeciw piemonckim anneksyom we
Woszech, ks. Regent (Wilhelm I) zapewnia w mowach tro-

nowych, e „Prusy pragn tylko moralnych zdobyczy". Pro-

fesorowie i oratorowie prawi wprawdzie o zjednoczeniu Nie-

miec, ale to s mgy bez konsystencyi ; a ambasador chciaby,

eby te mgy raz przemieniy si w ciao stae. Zmiana, po-

cztek tego procesu, odby si za jego poselstwa w Peters-

burgu. Kiedy w r. 1859 Prusy zarzdziy mobilizacy, eby
i na pomoc Austryi, pokazao si, e wojsko byo w stanie

opakanym. Naleao je poprawi, i to czemprdzej. Motke,

Roon, wzili si do dziea odrazu i mdrze; ale reorganiza-

cya wojskowa wymaga pienidzy, duo pienidzy. W tern

powód zatargu króla z parlamentem, zatargu, który Bismarcliowi

otworzy drog do wadzy.

Francya tymczasem, Napoleon III, w zalepieniu niepo-

jtem, ma sobie za wielk mdro i sztuk przeciw Austryi

pobitej wysuwa Prusy, ba zachca i omiela je do powi-

ksze. „Prusy maj konfiguracy bardzo niedogodn, Prusy

maj przyszo przed sob, Prusy mog sta si niemiec-

kim Piemontem". Myli cesarz Francuzów, e te zwikszenia

i anneksye Prusy opac Francyi jakiem sprostowaniem gra-

nic nad Renem, albo w Belgii!

St. Tarnowski: Julian Klaczko. \^
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Bismarck, którego nowy król pruski od chwili zatargu

budetowego z parlamentem ma na oku jako czowieka przy-

szoci, odwoany z Petersburga, posany jest do Parya.

Krótko zostawa na tej posadzie, ale ten krótki czas wystar-

czy na to, by w cesarza Napoleona wpoi przekonanie, e
Prusy, jeeli si w Niemczech powiksz, to nigdy po za

Men, swoj naturaln granic, a przewaga Austryi w Niem-

czech poudniowych bdzie ju zupen, Austrya tylko zyska

i wzmocni si przez tak zmian. Francya za ? . . . Czemu

Francya nie miaaby rozszerzy si take? nie z uszczerb-

kiem Niemiec nad Renem, ale w Belgii, i „zgnie tam — tak

mówi Bismarck — niebezpieczne gniazdo rewolucyi".

Tak nadziej, takie marzenie tchn Bismarck w du-

sz Napoleona III, kiedy w jesieni 1862 r. powoano go na

gwat do Berlina. Wybory day ogromn wikszo przeci-

wn reformom wojskowym i ciarom budetowym: walka

bya nieunikniona. Bismarck mia j wyda, i wygra.

Rozdzia nastpny, Wisia i Elba, opowiada, jak szcz-

cie posuyo Bismarckowi, jak on ze szczliwych przypad-

ków korzysta. W Polsce powstanie: porozumienie Rosyi

z Francya rozbite, Rosya jedyny punkt oparcia ma w Pru-

sach. Dumne, zuchwale jej odpowiedzi na noty trzech mo-

carstw, podnosz jeszcze o wiele popularno ks. Gorcza-

kowa. A dotd postpuje on równie ostronie, jak zrcznie:

posuguje si Francya, jej interesom nie suy, znaczenie Ro-

syi podnosi. Jego bdy zaczn si niebawem. Ju sama po-

stawa w sprawie polskiej, wyzywajca, upokarzajca dla

trzech mocarstw, moga si sta niebezpieczn. Udao si!

Odwraca niebezpieczestwo sprawa Ksistw Nadelbiaskich.

Wiemy ze Sudyóio dyplomatycznych, jak to powikanie sprawy

polskiej z dusk odbio si fatalnie na obu, jak Bismarck

udzi Angli e broni praw Danii do Ksistw przeciw nie-

mieckiej wojskowej okkupacyi, jak grob i strachem wymu-
si na niej cofnicie noty odsdzajcej Rosy od praw do

Polski. Anglia cofna not , eby uratowa Ksistwa dla Da-

nii: Bismarck zagarn ksistwa dla Prus — na razie niby

na spók z Austry.
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To pierwszy szczebel do jego i do Prus wielkoci, to

wstp do nieuniknionej wojny z Austry.

Z zaborem Ksistw Nadelbiaskich zmieniony ju zna-

cznie stosunek si w Europie, i wszelki powód do bacznej

czujnoci, bo ten stosunek moe z czasem sta si gronym.
Przewiduje to Francya, ale przewiduje na lepo, tak jak so-

bie uroia, jakby jej byo dogodnie. Uzupeni oswobodzenie

Woch przyczeniem Wenec} i, to jeden ce Napoleona III

;

ten da si osign. Ale drugi, to marzenie, to Niemcy roz-

dzielone w sobie, przez to zalene od Fraucyi, W przyszej

wojnie Prus z Austry, Austrya naturalnie bdzie zwycisk,
przez to zbyt siln; dobrze, eby Prusy, zwikszone jakim

nabytkiem, mogy j równoway. Za ten nabytek Prusy od-

dadz Austryi Szlsk; mniejsze pastwa pocz si w zwi-
zek, zdolny trzyma w szachu oba wiksze, a Francya zyska

nie Belgi — to za miae ze wzgldu na Angli — ale jakie

sprostowanie granic i neutralizacy niemieckich portów.

Nadzieje zawiedzioue! Obrót sprawy niespodziewany,

w tych rozmiarach zapewne i przez samego Bismarcka nie.

We Francyi konsternacya. Rosya, a w niej przedewszystkiem

kanclerz ks. Gorczakow, cieszy si z klski Austryi, cieszy

si z upokorzenia Francyi, godzi si nawet chtnie i atwo na

ograbienie kilku zaprzyjanionych i spokrewnionych domów
ksicych, na zabór ich krajów. Nie rozumie, nie przewi-

duje, e z t chwil skoczya si ta zaleno Prus, która

dla Rosyi bya tak dugo i tak bardzo pomocn.
I teraz to, co Klaczko nazywa Zamieniem Europy.

Francya, Anglia, Austrya, wszystkie pracoway jakby umyl-

nie nad zamieniem swojej wietnoci: szeregiem bdów
i pomyek sprowadziy osabienie swego znaczenia. Francya

udzi si e potrafi je podnie, ale w rachul)ach swoich

wpada tylko w nowe, coraz grubsze bdy. Zdaje jej si, e
ona samem swojem imieniem imponuje zawsze Prusom, i e
potrafi wymódz na nich korzy dla siebie. Porozumienie

z Prusami, zgoda na to co si ju stao, to obecnie gówna
myl polityki francuskiej, bo Prusy nie przestpi granicy

15*
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MeDU, a za swoje nabytki musz co susznie przyzna

Francyi

!

Daremnie niektórzy mowie stanu (p. Drouyn de Lhuys)

przestrzegaj, daremnie ambasador z Wiednia nalega na mo-

bilizacy: „Prusy s wycieczone, stanowczy krok Francyi

moe jej odda w rk cay obrót tej sprawy". Daremnie

minister jednego z mniejszych pastw niemieckich przepo-

wiada cesarzowi: „Jeeli nie pójdzie teraz, to za cztery lata

bdzie mia wojn z Prusami, a wtedy cale Niemcy przeciw

sobie".

Przychodzi wreszcie do wojny. Klaczko robi spostrze-

enie, e w trzech sprawach, które byy jakoby trzema aktami

tego historycznego dramatu, Bismarck mia trzech pomocni-

ków: hr. Rechberga, austryackiego ministra spraw zagrani-

cznych, kiedy przygotowywa wojn dusk i zabór Ksistw

Nadelbiaskich — Napoleona III, kiedy gotowa napad na

Austry i Pónocny Zwizek niemiecki — a kiedy obmyla
i przygotowywa wojn z Francy, mia za pomocnika

ks. Gorczakowa. On sprawi, e „zamienie Europy" stao

si zupenem. W samej chwili wybuchu wojny nota rosyjska

zapowiedziaa Austryi, eby si nie waya stan po stronie

Francyi, bo inaczej bdzie miaa do czynienia z Rosy. Kiedy

po pierwszych zwycistwach pruskich obudzio si jednak

uczucie niebezpieczestwa, kiedy mocarstwa we wasnym in-

teresie powinny byy wystpi i podda spraw pod obrady

kongresu, kiedy nawet Anglia byaby go chtnie przyja,

a Austrya pisaa (susznie), e inicyatyw Rosya jedna wzi
moe — Rosya nie chciaa. Poprzestaa na tem, e moc wa-
sn, nie odwoujc si do nikogo, ogosia za zniesiony pa-

ragraf drugi pokoju paryskiego, który jej wzbrania utrzy-

mywania floty wojennej na Morzu Czarnem, zadaa gwat
(jeden wicej

!)
prawu narodów i wierze traktatów, i na tym

niewielkim, nie wietnym sukcesie poprzestaa. O kongresie

ani sysze nie chciaa, pozwolia Prusom robi co im si

podobao z Francy, nie pozwolia drugim miesza si w t
spraw.
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Jak na tern wysza? czy bya mdra kiedy tak poma-

gaa Prusom? Na to odpowied jest w ostatnim rozdziale

ksiki. Ten rozdzia, to obracliunek Dziesiciu lat spóki.

In cauda venemim. Przez cay cig dziea Klaczko wi-

cej opowiada, jak sdzi. Ironia, z jak mówi o obu kancle-

rzach, ale zwaszcza o rosyjskim, daje si czu cigle, ale

nie wystpuje otwarcie: nie robi porównania, nie korzysta ze

sposobnoci, eby urga bdom polityki rosyjskiej. Tej me-

tody trzyma si i teraz, w tern zakoczeniu. adnego natrz-

sania, adnego szyderstwa: tylko zestawienie korzyci, jakie

w cigu tych lat dziesiciu odniosy Prusy, z temi, jakie od-

niosa Rosya — tylko j)orówQanie ich pooenia i stanowiska,

jakiem byo przed wojn austryack i francusk, a jakiem

stao si w skutek tych wojen.

Przed dziesiciu laty Rosya wprawdzie nie panowaa

w Niemczech, ale górowaa nad Niemcami. Prusy potrzebo-

way jej koniecznie, musiay jej sucha. Wspózawodnictwo

Prus i Austryi w Rzeszy sprawiao, e i Prusy i Austrya

musiay si na Rosy oglda ; ona pilnowaa równowagi mi-

dzy niemi z wielk dla siebie korzyci. Wszystkie mniejsze

pastwa byy jej powolne, patrzay na kade jej skinienie;

w kadej sprawie moga je zwróci czy przeciw Prusom, czy

przeciw Austryi, jakby zechciaa.

Po wojnach Prusy Rosyi ju nie potrzebuj. Maj
Niemcy cae w swojem rku, a ta przewaga, jak Rosya

miaa w Niemczech rozdzielonych midzy dwa pastwa wiel-

kie i kilka maych, ta przepada. Dotd Prusy i Niemcy

byy narzdziem w rku Rosyi, teraz wypowiedziay jej

sub. Dzi zamiast tych Niemiec, stoi w rodku Europy

pastwo ogromne, silne, wszystkim grone. Zabrao Danii

Holsztyn i Szlezwig, zabrao Francyi Alzacy, Lotaryngi

i miliardy, a kto mu przeszkodzi, jeeli zechce zabiera wi-

cej ? A co ono zechce zabiera? w któr stron si rozsze-

rza? Czy Inflanty, Kurandya nie s zaludnione bratniem

niemieckiem plemieniem? czy Bismarckowi nie z gbi serca

wymkno si sowo, e Królestwo Polskie w trzech latach

moe by zniemczonem ? Gos publiczny w Rosyi odurza si
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pozornem powodzeniem, sawi Gorczal^owa e bez dobycia

broni pomci si na Austrji za wojn lirymsl^, na Francyi

za spraw polsk, i odzyska swobod ruchów na Morzu Czar-

nem; w zjednoczeniu Niemiec widzia zapowied zjednocze-

nia Sowian, któremu wierny sprzymierzeniec sprzeciwia si

nie bdzie, i obok nowego wielkiego cesarstwa w rodku

Europy stanie drugie, wiksze, na Wschodzie i Pónocy!

Jak si te nadzieje sprawdziy, to pokazaa wojna tu-

recka i kongres berliski. O tych ju Klaczko nie mówi.

Szkoda, e jego ksika nie wysza o dwa lata póniej : wtedy

byby jej przyby jeden rozdzia nie mniej ciekawy, i jedna

wicej pozycya w obrachunku pruskich i rosyjskich zysków

i strat z dugoletniej spóki — jeden wicej take punkt do

porównania Duóch kanclerzy, do odmierzenia ich wartoci

i roli w historyi.

ICsika wysza w r. 1876; zatrzymuje si na skutkach

wojny francuskiej. Nie roztrzsa ich szczegóów: w ogólnych

tylko rysach kreli pooenie I^rus i Rosyi, oznacza drogi,

jakiemi one do tego zmienionego pooenia doszy. Cig dal-

szy i spraw europejskich, i wzajemnego stosunku Prus i Ro-

syi, nie znajdzie si ju w pismach Klaczki; znajdzie si

w Bismarcku i w Studyacli politycznych Komiaua. Oba ra-

zem zoyli najgbszy, najbardziej polityczny obraz wspó-

czesnej historyi, jaki dotd by zrobiony. Jest to zapewne

rzecz naturaln, e Polak, jeden czy drugi, móg najlepiej

przenikn polityk prusk i rosyjsk, bo Polak zna najle-

piej z wasnego dowiadczenia i polityk i natur obu tych

pastw. Ale niemniej zaszczytnem jest i chlubnem, e jej nikt

tak nie przewidywa naprzód, nie wyrozumia i nie wytó-

maczy po faktach, jak Polacy, e znalazy si u nas umysy,

zdolne takie dzieo podj, i tak je wykona.
Jsieraz zdarzy si sysze zdanie, e Dicaj kanclerze s naj-

wyszem z pism politycznych Klaczki. Dlaczego najwyszem?

co stawiaoby je nad Studyami i T\2i({ Sadoiol Mierzy jest

trudno, a rónica tkwi moe wicej w upodobaniu kadego
z czytelników, jak w bystroci i gbokoci samych ty^ch

dziel. Ale jest moe rónica istotna w ich skutkach prakty-
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cznych. Dwa pierwsze nie mogy ju nic zmieni, nic po-

prawi. Los Polski, los Danii, klska Austryi, bdy polityki

angielskiej i francuskiej, to byy fakta dokonane : nic nie

mogo icli odrobi i cofn. Ale krytyka polityki rosyjskiej

w Kanclerzach moga wpywa na przyszo. e dzieo zro-

bio wielkie wraenie w Enropie, e miao kilka wyda, e
byo bardzo czytane, to wiadome. Mogo, a raczej musiao,

by czytane i w Rosyi. A jeeli czytane byo, to jak jego

uwagi i sdy dziaa mogy na rosyjsk opini i na rosyj-

sk narodow mio wasn? Czy nie otworzyo oczów na

popenione bdy, na poniesione szkody ? Czy Gorczakow wy-

dawa si zawsze równie wielkim, a jego polityka równie

nieomyln i szczliw? Czy Rosya nie aowaa powice-
nia Francyi, a pomocy uyczonej Prusom ? Sama bierno,

na jak ks. Gorczakow skazany by w ostatnich latach swego

zawodu, rola formalna tylko, jak odgrywa w kongresie ber-

liskim, byyby jeeli nie odpowiedzi na to pytanie, to

w kadym razie widoczn i znaczc wskazówk. Klaczko

zapowiada podczas wojny francuskiej i po niej, e „alians

Francyi z Rosy jest zapisany w gwiazdach jako nieunikniony

skutek zwycistwa i przewagi Prus". Ten alians stan, jest,

i ma warunki trwaoci - a dowodzi, e dokona si zwrot,

jeeli nie przewrót, w rosyjskich usposobieniach i opiniach.

Oczywicie nie Klaczko go sprawi swojem dzieem ; spra-

wi go swojem dzieem Bismarck, sprawi stan i interes Ro-

syi, ale Klaczko móg si do niego przyczyni, móg przez

Kanclerzy otworzy oczy rosyjskie na bdy przeszoci, na

zmienione i gorsze pooenie w teraniejszoci. Zmierzy, ani

nawet dowie jego wpywu nie mona, ale mona przy-

puszcza nie bez podobiestwa do prawdy, e ten wpyw
móg by i dziaa.

Skoczya si wojna Rosyi z Turcy, odl^y si kon-

gres w Berlinie. Kwestya wschodnia, w tej wojnie na nowo

wybuchajca po raz ju nie wiedzie który, a po raz pierw-

szy od wojny krymskiej i pokoju paryskiego, dosza w tym

kongresie do jakiego na pewieu czas zaatwienia i uspoko-
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jenia. Czy to nie chwila po temu, eby przypomnie wiatu

róne przemiany, jakie ta kwestya w cigu wieków odbya,

i to jdro interesów i dnoci spornych, które w niej tkwi

niezmiennie, przez wieki?

Z takiej myli powstaa praca Klaczki Les Evolutions

dn Probleme OrientaP) (Przemiany kwestyi wschodniej, czy

nie tak wypadoby przeoy ten tytu na jzyk polski?).

Autor cofa si daleko wstecz, a do zdobycia Konstantyno-

pola przez Turków, ogarnia wzrokiem i opisuje stosunek ró-

nych pastw europejskich do Turcyi w caym cigu tych

czasów.

A wic naprzód wraenie przestrachu, jakoby koca
dotychczasowego wiata: ale wraenie bierne, bez pochopu

i postanowienia do obrony, do czynu. Daremnie papiee sta-

raj si rozdmucha w popioach dawny ogie Wojen krzy-

owych. Pius II widzi, e panów chrzeciaskich nie poru-

szy, nie poczy, nie potrafi wypdzi Bisurmana; marzy o tern,

eby go ochrzci! Mahomet II ochrzczony, staby si prawym
nastpc cesarzy wschodnich. „Jeeli to zrobisz — pisze pa-

pie do sutana— nie bdzie na wiecie nikogo, równego to-

bie chwa i potg'*. Sutan tego nie zrobi, a wiat chrze-

ciaski przywyka coraz bardziej do faktu dokonanego, i z nim

si godzi. Nienawici do Turka nie zna, zna wyranie
ch utworzenia jakiego z nim modus vivendi. Pierwsza

daje ten przykad Rzeczpospolita wenecka. Bi si musiaa,

bo j Turek sam zaczepi, zabra jej Peloponnez; ale prze-

bolaa t strat i pocieszya si korzystnym traktatem han-

dlowym, a potem umiaa n aj roztropniej i najzrczniej utrzy-

mywa dobre stosunki z Porta.

Franciszek I zrazu paa wielk rycersk dz walki

z niewiernymi, ale gdy wspózawodnictwo z Karolem V za-

czyna mu ciy i grozi, nie waha si wchodzi w kon-

szachty i sojusze z Solimanem. Zgorszenie byo wielkie: obu-

rzaa si Stolica Apostolska, oburzaa Hiszpania i Rzesza nie-

') Remie des Deux Mondes (padziernik, listopad, grudzie
1878 r.).
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iiiiecka, ale polityka francuska w kwestyi wschodniej zostaa

tak sam, za Ludwika XIV i póniej, do koca monarchii.

Anglia dugo nie ma przystpu, towary swoje przesya

pod francusk flag. Ale Elbieta rozpoczyna stae i cise
stosunki, i przez swego posa wzywa Padyszacha do wspól-

nej obrony prawdziwego Boga przeciw niewiernym (giaurom

dla niego, katolikom dla niej). To przeciwiestwo pastw
chrzeciaskich i zachodnich posuy Porcie doskonale i na

dugo, do zrcznego równowaenia wpywów francuskich i an-

gielskich i wyzyskiwanie obu na swoj korzy.
Hiszpania jedna myli zawsze o wojnie z póksiycem.

Wygnaa Maurów^ ze swego pówyspu, zabraa wybrzea Mo-

rza ródziemnego a do Tripolis — to prdzej czy póniej musi

j doprowadzi do stanowczej rozprawy z Islamem. Jako
staje wielka koalicya: nie zbyt wielka, bo zoona tylko z Hi-

szpanii i Papiea, ale wystarczajca na wielki czyn, wielki

tryumf. Lepauto ! Turek zdaje si zgubionym. Stambu nie

ma si czem broni! Tylko po zwycistwie i dalej, uderzy,

i skoczy spraw na zawsze! Niestety po zwycistwie za-

miast pochodu naprzód, targi o zdobycze. W rok póniej ju
byo za póno; Turek si dwign, wzmocni, zmusi \Ve-

necy do oddania Cypru i do opaty wielkiej kontrybucyi;

sam Filip II, upokorzony, zada zawieszenia broni. Zwy-

cistwo najwietniejsze, ogromne, byo zmarnowanem, da-

remnem.

Tak si skoczya kwestya wschodnia w wieku XVI.

W XVII w. ju adnej myli o walce wspólnemi siami, o walce

w obronie krzya. Polska jedna ma tego ducha i prowadzi

takie vvojny, ale to wojny czciowe, na które wiat chrze-

ciaski patrzy obojtnie, albo i z szyderczym umiechem,

jak Ludwik XIV na wypraw wiedesk. Turek, pewien sie-

bie, staje si stopniowo coraz zuchwalszym, okrutniejszym,

zepsu si w powodzeniu
;
posowie panów chrzeciaskich

znosz potulnie najdotkliwsze upokorzenia.

Jeden nie da si upokarza, jeden by butny i dumny
wobec Turków, to wielki ksi, a póniej car moskiewski.

Ju Iwan III w pierwszem poselstwie do sutana Bajazeta II
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zaj t postaw, któr jego nastpcy zachowywali zawsze.

Turkom ona imponowaa. Uczuli instynktem, e ten przeci-

wnik moe by niebezpieczniejszym od innych. Mianowa si
nastpc Paleologów, dwugowego orla bizantyskiego wzi
sobie za herb, a wiar greck zczony by ze wszystkiemi

sowiauskiemi plemionami, ujarzraionemi przez Osmanów.

W tych moe on kiedy znale sprzymierzeców, i niemi pa-

nowaniu tureckiemu zagrozi.

Obie stnmy patrz na siebie bacznie, podejrzliwie, przez

cay wiek, ale nie wchodz w adne z sob starcie. Po osa-

bieniu Turków dopiero przez Sobieskiego, przez ks. Eugie-

niusza, przez traktat karowicki, Piotr W. uczu si na siach

i wzi inicyatyw. W imi Boga, w imi prawa, w imi
wolnoci, wzywa si do walki wszystkie liidy bakaskie
i Greków. Suchaj, wierz: z kampanii nad Prutem Piotr

wychodzi cao, dziki zrcznoci ony i przekupstwu wezyra,

ale te wszystkie ludy wydane na zemst Turków. Propa-

ganda jednak nie ustaje : Piotr pociesza, wspomaga pienidzmi,

kae wierzy dalej w siebie i w przyszo.

To pierwszy okres dziaa rosyjskich przeciw Turcyi.

Drugi, to Katarzyna. I ona, podobnie jak Piotr, podburzya

wszystkich, podobnie jak on lekcewaya sil}'^ tureckie: sama

z trudem zwyciya i zawara pokój w Kainardi, ale znowu

jak Piotr wydaa tych Sowian i Greków na pastw zwy-

cizcy. Mimo to nie stracia u nich uroku i wiary, a sama

snua swój wielki zamiar wskrzeszenia bizantyskiego cesar-

stwa i osadzenia w niem swego drugiego wnuka, Konstantyna!

Do pomocy w tern dziele da si niebacznie wcign Józef II,

i wysza Austrya z tej spóki z armi zniszczon, z urokiem

i znaczeniem zmniejszonem, ze stanowcz utrat Brabancyi

i Flandryi. To okres drugi.

Trzeci, to Aleksander I i Napoleon. To ukad w Tyly,

przy którym jeden domaga si, a drugi stanowczo odmawia

Konstantynopola; to rokiem póniej te same dania w Er-

furcie i ta sama odmowa, z t rónic, e Konstantynopol

tylko ma by wyjtkiem, a reszta europejskiej Turcyi ska-

zana na rozbiór. Napoleon myli, e tylko bawi Aleksandra
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temi dalekiemi planami, jak uiegdy myla Józef II, kiedy

si ukada z Katarzyn; ale nastpcy Aleksandra nie wy-

rzekli si dziedzicznej myli, i po siedradziesiciu latach zro-

bili krok ogromny ku jej urzeczywistnieniu — w traktacie

berliskim. Rumunia, Serbia, Bnlgarya, wszystko to ju nie

tureckie, wszystko wassale i pomocnicy Rosyi ; Bonia i Her-

cegowina turecka niby, austryacka na prawd, ale na jak

dugo? Aleksander I za nadziej tylko takiego rezultatu zgo-

dzi si w Tyly nawet na Ksistwo Warszawskie; Rosya

dzisiejsza dosza do niego bez adnego upokorzenia, adnej

dla siebie niekorzyci. Ona si ali, uja si za skrzywdzon,

a jednak zaprzeczy nie mona, e Bismarck dobrze jej usu-

y. Czy nie za drogo opacia ten rezultat, kiedy pozwolia

na powstanie wielkiej pruskiej potgi w samym rodku euro-

pejskiego kontynentu? To rachunek, który ona sama kiedy

zrobi bdzie musiaa.

Ile prawdy w tej rosyjskiej obronie prawa boskiego

i prawa narodów, jak wygldaj te pikne hasa w poró-

wnaniu z postpowaniem Rosyi wzgldem krajów i narodów,

które ona sama zabraa, to inne pytanie. Ale tego zaprze-

czy niestety nie mona, e kiedy pastwa zachodnie i ka-

tolickie zachowyway si bezczynnie i nie robiy nic dla utrzy-

mania i rozszerzenia chrzeciastwa i cywilizacyi w posia-

dociach tureckich, schizmatycka Rosya nigdy tych spraw,

tego swojego interesu politycznego, zwizanego z jej intere-

sem religijnym, nie zaniedbaa.

Bya Turcya gron dla Europy, kiedy bya na szczycie

swojej potgi; zostaa gron, inaczej, ale nie raniej, kiedy

osaba. Wystpia wtedy kwestya spadku, likwidacyi, po-

dziau, wspózawodnictwo i walka o ten spadek, o wpywy
i interes wszystkich pastw. Turcya stoi dzi jeszcze, jak

staa, a od XVIII wieku stoi obok niej, czy nad ni, pyta-

nie, co zrobi z ni i z jej spucizn. Na to pytanie odpo-

wiadali róni, rónie. Monteskiusz najwczeniej i najsilniej

przestrzega przed niebezpieczestwem panowania rosyjskiego

nad Bosforem
;
powtarza po nim t przestrog hr. de Yergennes,

minister spraw zagranicznych za Ludwika XVI. Ale dwór
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austryacki guchy by ua jego przedstawienia, a w Anglii,

cio Jerzy III osobicie podziela jego obawy, to parlament,

to Fox, sekretarz stanu, sprzyja opanowaniu Krymu przez

Rosy. Yolney, czytany i suchany jak wyrocznia, raduje si

z upadku barbarzyców, a z tryumfem wróy epok pomyl-

noci i wielkoci, odkd Rosya zapanuje nad Bosforem i Ba-
kanami i powoa do ycia ucinione od wieków plemiona.

Wtóruje mu Burk w angielskiej Izbie gmin. Napoleon raz

powica Turcye Rosyi, to znowu szuka w niej sprzymie-

rzeca i narzdzia. Anglia przeczuwa niebezpieczestwo: za

Bosforem poszyby morza i wyspy i wybrzea Azyi i Afryki —
ale idzie za popdem opinii, i zadaje cios caoci Turcyi

w wojnie greckiej. Wreszcie przychodzi szkoa manchester-

ska, Cobden, i szerzy skutecznie propagand obojtnoci na

sprawy i stosunki polityczne, dbao o ekonomiczne jedynie —
obojtno na losy Turcyi w szczególnoci. Owszem, niech

na pówyspie powstan pastwa niepodlege: bd one na-

wet zapor i tam przeciw rosyjskim ambitnym planom za-

boru. Taka opinia szerzya si w Anglii, jak eby natura rze-

czy i dowiadczenia historyi nie uczyy wyranie tego, co

dzi stwierdziy ju fakta, e takie mae nowo powstae pa-
stwa bd tylko wassalami, wysunitemi placówkami i sza-

cami rosyjskiej polityki i potgi.

Wojna krymska nie bya popularn w Anglii, nawet

we Francyi nie bardzo, a w ostatniej wojnie Rosyi z Turcy
trzeba byo a wojsk rosyjskich przed samemi bramami Kon-

stantynopola, eby lew brytaski ockn si i otrzs ze swo-

jej obojtnoci.

Na tern koczy si praca, pena spostrzee gbokich,

krelca w szybkich, ale bardzo silnych rysach wszystkie

przemiany kwesty i wschodniej, artystycznie za wykonana

tak wietnie, e mona j liczy midzy najcelniejsze twory

tego zawsze wietnego pióra. Jeden wszake zarzut trzeba

jej zrobi, wanie z powodu zakoczenia. Przemiany kwe^

styi icschodniej od wieku XV do koca XVIII opisane s
ogólnie, ale tak dokadnie i wiernie, e si widzi i rozumie

kady krok kadego z pastw z osobna i kady powód tego
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lub owego kroku. W wieku XIX przemiany, jakie przebywa

Problem wschodni, ju traktowane s pobieniej. Drogi po-

lityki angielskiej, francuskiej, rosyjskiej przed wojn krym-

sk, podczas niej i po niej, albo teje polityki w stosunku

do wojny turecko-rosyjskiej, nie s ju wskazane tak wyra-

zicie i przejrzycie. A przecie to wypadki najblisze, przez

to najwaniejsze, bo zwizane bezporednio z dzisiejszym sta-

nem Europy i z tym, który si dalej ma rozwija jako naj-

nowsza przemiana kwestyi wschodniej. Prawdopodobnie za-

mierzy Klaczko zrobi tylko taki rzut oka wstecz, a spraw

najnowszych ju dotyka nie chcia: ale tego zamiaru, tego

ograniczenia si w zamiarze mona susznie aowa.

Z tego samego czasu jest ostatnie, jakie znamy, sowo

Klaczki o r. 1863, w licie prywatnym tylko, ale przecie

godne zapisania, bo dajce pozna, jak sprawy ówczesne ro-

zumia. Henryk Lisicki pisa swoje dzieo o margrabi Wie-

lopolskim. Potrzebowa wiedzie, wic Klaczki zapyta, jak

si to stao i dlaczego, e ks. Adam Czartoryski, Jenera Za-

moyski i ludzie okoo nich skupieni, nie poparli Wielopol-

skiego w r. 1861 i póniej. Z Lisickim zaprzyjani si

Klaczko za swego pobytu w Krakowie: bywa codziennym

niemal gociem w jego domu, jemu i jego onie zawdzicza

najmilsze, jak mówi, chwile swego pobytu w kraju.

Oto jego odpowied na Lisickiego pytanie:

Pary, 16 lutego 1878 r.

„Kochany mój i drogi ! Pospieszam z odpowiedzi na

twój list miy i serdeczny, który mnie tem bardziej ucieszy,

e mi dowiód, i nie masz do mnie alu za moje uporne,

niegodziwe milczenie. Wierzaj mi, e cho milcz , zawsze

z mioci i wdzicznoci o was myl, o Tobie, o drogiej

pani Annie') i o miych, jedynie miych chwilach, spdzo-

nych w waszem kóku podczas mego tuactwa w... kraju!"

„Przystpuj do rzeczy, do bolesnego przedmiotu — a ta

nasamprzód powiedzie Ci musz, e masz tam pod rk^

') Anna z hr. Mycielskich Lisicka.
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W Krakowie lub gdzie w Galicyi, ródo informacyj najob-

fitsze, najczystsze i które wszelkie Twoje pragnienia za-

spokoi. Mam na myli X. Waleryana Kalink. Zna on ow
bolesn epok de visti, de auditu, zna na wylot, we wszyst-

kich szczegóach, a sd o nich mia ju wtenczas wytrawny,

trzewy, kiedy my wszyscy, w mniejszej czy wikszej dozie,

byli otruci lub upojeni. On jeden take wród nas wtedy

mia odwag swych przekona, zerwa z nami, wyjecha do

Kzymu, i dopiero wróci w marcu czy kwietniu 1863 r , by

suy znowu, gdy wybucho powstanie, któremu ze wszyst-

kich si chcia przeszkodzi na pocztku zawichrze w r. 1863.

On wszystko wie i wszystko Ci objani moe — a na

prawdziwoci jego przedstawienia miao polegaj
!"

„Nie myl wszake, e Ci odsyam do X. Waleryana,

aby sam si uwolni od wszelkiej odpowiedzi na twoje tak

kategoryczne i tak zawstydzajce pytanie: dlaczego ludzie,

jak ks. Adam, jak Jenera, przeszkadzali dzieu Margrabie-

go?... Owszem, kilka punktów wytycznych Ci dam, szcze-

góów unikajc, bo, jak mówi Giaur: „Dugoby mówi, prze-

chodzi okropnie..." Szczegóy, jeli chcesz, bdziesz mia od

X. Waleryana — a i ja na zapytanie pojedyncze wedle mo-

noci odpowiem. Na dzisiaj same tylko wielkie linie tego

tragicznego obrazu".

„Przedewszystkiem pomnij, jakie to wtedy byy czasy:

czasy zmartwychwstania Woch, czasy awantur, czasy, gdy

Garibaldi z garstk hoyszów zawojowa pastwo dwóch Sy-

cylij ! Wiatr ten awanturniczy owion wszystlde wówczas

gowy, gowy take konserwatywne emigracyi — emigracya,

nawet najkonserwaty wniej sza, jest zawsze czem
fantastycznem (bo brak materyalnej podstawy, brak ziemi

pod nogami), powietrznem i do fantastycznych i powietrznych

fata morganóio przylegajcem. Pamitam, byem w r. 1860

we Woszech, byem wiadkiem tryumfalnego wejcia Gari-

baldego do Neapolu, i tam na miejscu zaraz powiedziaem

przyjacioom (p. Bovet, midzy innymi, którego X. Waleryan

musi zna z Rzymu) : ( eci autorise toutes les folies, et nous

en aurons en Pologne sans faute. Powtórzyem to Margra-
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bicmu za powrotem z Woch w jesieni 1860 r., gdym si

z nim spotka u Jeneraa, a jedyny to raz, e si z nim w y-

ciu widziaem: adnycti innych z nim stosunków bezpore-

dnich lub porednich nie miaem".

„Do teg'0 ogólnego stanu umysów w Europie dodaj

bisz znajomo, jakmy tu miei pragnie, zamiarów, idea-

ów Napoleona III. e ten szlachetny a fiUalny ideolog rze-

czywicie myla o Polsce, chcia jej odbudowania, o tem

wtpliwoci nie masz. Do przeczyta dopiero co wydany

III tom ycia ksicia Alberta przez Martina (t. j. królow

Wiktory), aby si o tem przekona. Znajdziesz tam midzy

innemi, e Cesarz szczerze, naiwnie zwierzy si ks. Al-

bertowi, i za zadanie swego ycia uwaa oswobodzenie

Woch i Polski! Do tego si przyznawa {)rzed mem kró-

lowej Wiktoryi, pó Niemcem, pó Anglikiem, mem stanu

zimnym, o którym wiedzia e go bada, e go chce przeni-

kn, i e w razie danym z tych zwierze moe zrobi uy-

tek. Domylisz si z tego atwo, e ks. Wadysawowi z tych

samych si zamiarów wyspowiada, i e te zwierzania si

mózgi polskie rozpalay do ywego, nawet mózgi najkonser-

watywniejsze — bo có mogo by niepodobnego dla Napo-

leona? Któby mia by Tomaszem niewiernym wobec po-

tgi, przed któr caa ówczesna korzya sio Europa? Lubi

on ks. Wadysawa (Cesarzowa szczególne miaa upodobanie

w ksinej Amparo); nieraz bra go, po obiedzie, do swego

gabinetu „na cygaro" i tam mu si zwierza ze swoich idea-

ów, ze swoich marze dla Polslii — a marzenia Napoleona

musiay by rzeczywistoci, niewtpliwym faktem dla

ks. Wadysawa, wówczas jeszcze modego, dla ks. Adama
wówczas ju chylcego si do grobu, dla Jeneraa, dla nas

wszystkich! ..."

„Wprawdzie, w r. 1861, gdy pierwsze zaszy wypadki

w Warszawie, wiedzielimy dobrze, e one nie w por przy-

szy dla Napoleona. Mia on wtenczas inne zamiary, szuka

przyjani rosyjskiej — i bardzo szczerze, bardzo lojalnie

przestrzega ks. Wadysawa, e chwila niestosowna, e chwila

to najgorsza, i nalega, aby uspokoi umysy, godzi si
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Z Rosy, uie przeszkadza Margrabiemu. Ale gdymy wie-

dzieli, e w gruncie jego duszy zawsze le^.aa myl Polski

odbudowanej i wolnej, gdy chwilowe jego umizgi do Rosyi

nas tylko draniy i tem bardziej zapalay — wic std teorya

najprostsza dranienia Napoleona Polsk, nie dozwolenia mu
aby o niej zapomnia, doprowadzenia sprawy do tego pun-

ktu, aby milczenie przerwa musia — a wiedzielimy do-

brze, e zmuszony sowo stanowcze wypowiedzie, bdzie
to sowo nasze! Nie omylilimy si na nieszczcie : dopro-

wadzilimy w r. 1863 do ostatecznoci, zmusilimy do wy-

stpienia za nami — i to byo przypiecztowaniem naszego

grobu, a zarazem pocztkiem i jego upadku. Pokazalimy,

e nie tylko sobie samym szkodzi, ale i naszym najlepszym

przyjacioom dó kopa moemy!"
„Pisz dorywczo, nie wac sów— i spostrzegam si

,

e w popiechu uyem niewaciwego wyraenia teorya.
Nie bya to teorya wiadoma, rozwaoua, obmylana; byo
to jakie naiwne raczej poczucie, jaki instynkt — ale któ-

remu nikt oprze si nie móg. „Napoleon chce Polski — na

teraz nie jest mu na rk — dlatego radzi korzysta z do-

brych chci Rosyi, ale korzystajc z nich, uatwiamy mu
tylko zapomnienie o nas, utulamy jego sumienie, zamiast je

rozbudzi — wic nie da temu sumieniu zasn, wic nie

przyjmowa nic od Wielopolskiego, albo accejjter sans donner

quitance, wedug mdrego sowa p. Andrzeja". Oto mniej

wicej, jak si rzecz przedstawiaa mózgom ówczesnym. Al-

bo w kraju inaczej byo? I tam przecie ludzie najkonser-

watywniejsi zarazem bali si wybuchu, a jednak wszystko

robili, co ten wybuch sprowadzi musiao !"

„Daem Ci gówne punkta: wiadomo o zamiarach

i aspiracyach Napoleona III, a jeli jeszcze co do szczegó-

ów jakich bdziesz mia wtpliwoci, to su ci z objanie-

niami, cho X. Waleryan lepiej Ci je poda moe, i prdzej.

Jedno tylko chciabym Ci wdroy w pami, i w dusz, to,

e Napoleon III by szczery w swych aspiracyach; ideolog

fatalny, ale szlachetny, i nie nam to zaprawd ciska na ka-
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mieniem, nam, comy si najwicej do jego upadku przyczy-

nili . .

."

Najpóniejsze, ostatnie z politycznych pism Klaczki, to

dwa mae artykuy, drukowane bezimiennie w Journal des

Debats, a wydane osobno jako maa broszurka, w r. 1879,

pod tytuem : Le secret dn Chancelier.

Dziennik Le Nord, wychodzcy w Brukselli, by odda-

wna, moe jeszcze za czasów Mikoaja I, w kadym razie

od samych pocztków panowania Aleksandra II, organem

rzdu rosyjskiego, przeznaczonym do obrony i popierania jego

polityki w opinii Zachodu. Po kongresie berliskim opinia

rosyjska przypisywaa Prusom, a w nich oczywicie Bis-

marckowi, mae skutki wojny tureckiej i mae korzyci przy-

znane Rosyi traktatem berliskim. Tej opinii wyrazem sta

si brukselski Le Nord. Wraca do tej kwestyi po wiele razy,

i gorzko, namitnie, skary si, e caa wojna turecka bya
z planu obmylan intryg na militarne i ekonomiczne osa-

bienie Rosyi. Rosya bya na drodze do wietnego, wspania-

ego rozwoju swoich bogatych zasobów i swojej potgi; tego

zazdrociy jej wszystkie pastwa europejskie i staray si

powstrzyma j w tym pochodzie. Skorzystano z jej wielko-

dusznego popdu do wyswobodzenia ucinionych braci so-

wiaskich, a wiedziano z góry, e w chwili zawarcia pokoju

wszystkie pastwa pocz si, by nie dozwoli Rosyi ko-

rzysta z odniesionych wojennych tryumfów. Jedni nie wstrzy-

mywali Rosyi od wojny, drudzy zachcali do niej otwarcie

(Prusy) — ale jedni i drudzy dziaali w tym celu, by Rosy
osabi!

Tak twierdzi opinia rosyjska. Klaczko tym razem bie-

rze w obron Bismarcka, i dowodzi, e on bynajmniej Rosyi

nie zdradzi, zasadzek na ni nie zastawia, owszem by
wzgldem niej rzetelny, wywdziczy si uczciwie za usugi

oddane Prusom. Nie zapomnia, e w wojnie francuskiej,

w r. 1870, Rosya zabezpieczya zwyciki pochód Prus w gb
Francyi, groc wojn Austryi, gdyby ta chciaa owiadczy
si za Francy. Teraz, w wojnie tureckiej, w r. 1877, Prusy

St. Tarnowski: Julian Klaczko. JQ
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wstrzymay Austry od obrony Turcy i, tak jak w r. 1870

Rosya wstrzymaa j od obrony Francyi. Dug spacony,

usuga odwdziczona.

Wojska rosyjskie stay pod Konstantynopolem, a Anglia

ockna si nareszcie z upienia, uzbroia okrty, i gotowa

bya do wojny. Jak Rosya, po wysileniach poprzednich, by-

aby zdoaa wytrzyma tak wojn? Przyszed jej w po-

moc, uratowa j, Bismarck, zwoaniem kongresu i poddaniem

sprawy pod jego rozsdzenie. Na tym kongresie dopomóg
Rosyi do zagarnicia Bessarabii, Rumelii wschodniej, Batumu,

i do tej naleytoci kosztów wojennych, której Turcya nie

spaci nigdy, a w których Rosya bdzie zawsze miaa pre-

tekst do mieszania si w jej sprawy. By wic Bismarck

wiernym przymierzu, i by uczciwym faktorem. Czy z czu-

oci i wdzicznoci tylko? Nie.* Móg sobie pozwoli na zby-

tek wdzicznoci w sprawach wschodnich, bo te zawikania

wschodnie byy wanie bardzo potrzebne i pomocne dla Nie-

miec, takich jak je stworzy i jakie teraz utwierdzi.

Czego chcia Bismarck, czego clice w sprawach wscho-

dnich i przez nie? To tre drugiego artykuu, i to Sekret

kanclerza.

W Petersburgu skar si, e wierny aliant wyprowa-

dzi Rosy w po. Ale ona moga bya z góry wiedzie,

e sprawy bakaskie s najeone trudnociami i sprzeczno-

ciami: jeeli ich przedtem nie dostrzegaa, to nikt inny temu

nie winien. A jeeli Rosya nie chciaa da si wywie w pole,

to potrzebowaa tylko mie w pamici swoj tradycyjn po-

lityk i tej si trzyma. Jednym z aksyomatów tej polityki

by wpyw na wszystkie mniejsze pastwa niemieckie, i utrzy-

mywanie równowagi midzy Austry a Prusami. Tak byo
za Katarzyny, tak za Aleksandra i Mikoaja, tak jeszcze za

Aleksandra II, a do czasu, kiedy ks. Gorczakow zawar
spók z Bismarckiem. Wtedy runa ta cala dugoletnia

i roztropnie strzeona budowa, a Rosya ujrzaa przed sob
Niemcy zjednoczone, potne, sprzymierzone na teraz, ale

bynajmniej nie sprzymierzone na zawsze, moe nawet nie na

dugo. W r. 1871 wszyscy, czy pobici przez Prusy, czy przez
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nie zagroeni i zauiepokojeui, ogldali si naRosy, gotowi

byli skupi si koo niej, jak koo rodkowego punktu oporu

i przeciwwagi wobec gronej przewagi Prus. Rosya moga
zaj to stanowisko, ona jedna zaj je moga, z niezmiern

korzyci dla swego znaczenia, wpywu, przewagi.

Rosya tego nie zrobia, ale zostao to pooenie i to

usposobienie. Bismarck je zna, i jak kady zbyt potny musi

si obawia koaicyi sabszych przeciw sobie. W tym stanie

rzeczy nie widzi nic pomylniej szego, nic podauszego dla

siebie, jak zatrudnienie innych pastw sprawami, dla nich

waniejszemi jak dla niego, a zawikanemi, najeonemi sprze-

cznemi interesami. Takiemi s dla niego sprawy tureckie,

bakaskie. Zwróci w t stron i Rosy i Austry, zaj
obie tenii kwestyami, w których one pogodzi si nie mog,
bo ich interesa s zbyt sprzeczne, to w jego grze karta nie-

oceniona, najszczliwsza. Oba te pastwa zwrócone w tamt
stron ca wag swoich najistotniejszych interesów, musz
i w sprawach zachodniej i rodkowej Europy zachowywa
si biernie, i z sob by w nieustaunem i istotnem, choby
cichem, zrcznie agodzonem wspózawodnictwie. Musz przez

to oba oglda si przezornie na Prusy, zostawa w zalenoci
od nich: a Prusy mog teraz utrzymywa midzy niemi

i wspózawodnictwo i równowag
,
posugiwa si niemi, w po-

trzebie wywoywa starcia — czyli, to stanowisko, t polityk,

jak prowadzia niegdy Rosya midzy Austry a Prusami

w Niemczech, chc teraz obj i objy Prusy midzy Austry
a Rosy na Wschodzie. „Bd yczliwym przyjacielem obu

pastw wspózawodniczcych, bd porednikiem zawsze uy-
wanym i usunym, i bd w danym razie „uczciwym fakto-

rem", który kae sobie zapaci faktorne gdzie w stronie

Dwiny, albo w stronie Renu, albo w stronie Moldawy". Trzy-

ma Rosy i Austry w osabieniu, w niemonoci czynnej

polityki w Europie, trzyma je w zalenoci od Prus, to jest

ich polityk— to jest Sekret kanclerza.

Na tem kocz si polityczne pisma Klaczki. Obejmuj
one dwadziecia lat czasu, i obejmuj te wielkie przemiany,

16*
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jakie przeby wiat europejski. Dziel si na dwa nierówne

okresy. Pierwszy, czteroletni zaledwo, to Wiadomoci Pol-

skie- to polskie pisma o polskich wycznie sprawaci; o in-

nycli o tyle tylko, o ie si z polskiemi cz i na nie wpy-
wa mog, a zawsze z polskiego stanowiska i punktu wi-

dzenia. Okres drugi, duszy, francuski, bo powicony spra-

wom wszystkich i do wszystkich mówicy, zacz si po po-

gromie Polski, a szed krolc za krokiem za tem Zamieniem

Europy, którego powodem bya Anarchia moralna, a skut-

kiem pogrom Austryi, pogrom Fraucyi, upadek i koniec ca-

ego jednego okresu historyi. W swoich pismach polskich

Klaczko przestrzega, uczy, wskazuje warunki pooenia, upo-

mina o rozum, o rzeteln mio ojczyzny, o przezorne uy-

wanie i wyrabianie si na dzie stanowczego boju o przy-

szo. W t przyszo wierzy, lka si tylko, e moemy
j sami udaremni i odwróci. Mówi do nas, i o nas, tak

mdrze, z tak znajomoci i naszych usposobie, niedo-

statków, wad, niebezpieczestw, i warunków w jakich znaj-

dowaa si nasza sprawa — mówi z tak si przekonania

i uczucia, z takim ogniem mioci ojczyzny i z tak potg
sowa, e te jego pisma staj w rzdzie najwyszych jakie

posiadamy, stoj w tym szeregu, w którym pierwszy idzie

w wieku XVI Skarga, w XVII-ym Starowolski z Lamentem,

w XVIII-ym Staszic z Przestrog, w XIX-ym midzy Krasi-

skiego natchnion poezy a Kajsiewicza natchniouem kaza-

niem, staje Klaczko jako polityczny, praktyczny wyraz tych

samych dla Polski uczu i nadziei, tych samych o ni obaw.

adnego z nich nie przewysza, ale ich wszystkich dochodzie

godzien ich jest.

W swoich pismach francuskich jest jedyny na wszyst-

kie wieki naszej historyi i naszej literatury. O sprawach za-

granicznych, o polityce pastw i sytuacyi Europy mylelimy
zawsze za mao, a nie pisalimy wcale. W chwili, kiedy

wiat polski si zawali, a dawny wiat europejski zwali si
w przepa odmtu i chaosu, wystpi ten Polak i wyrozu-

mia, zgbi, opisa ten przewrót ze wszystkiemi jego pier-

wiastkami i powodami, z tak moc rozumu, sumienia i prawdy^
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jak w caym tym europejskim wiecie nie zrobi uikt drugi

z wspóczesnycti. Studya dyplomatycznp.^ Przygotoioania do

Sadoicy, Dwaj kanclerze, to s naprzód wielkie i niezatar-

tym rylcem spisane karty wspóczesnej historyi, a prócz tego

s dziea i pomniki politycznego rozumu w Polsce, jakiemi

on przed Klaczk nie da si pozna obcym, nie zajania

przed wiatem. S te skadem, zasobem, niewyczerpan

skarbnic politycznych prawd i nauk, dla wszystkich i na

zawsze. S z tego powodu dla nas wielkim tytuem chway,

s nam zaszczytuera wiadectwem, dodaj nam ozdoby i bla-

sku. Ale s niestety i wyrzutem sumienia, bo dowodz one

take, tak jak dziea wszystkich Klaczki poprzedników, e
miewalimy w kadym wieku ludzi znakomitych, ale nigdy

nie umielimy ich wyrozumie i usucha.
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I.

Stopniowe uspokojenie. Powrót do zaj modoci. Causeries Flo-

rentines. Dante i Micha Anio. Dante i Beatrice. Dante i katolicyzm.

Tragedya Dantego. Znaczenie dziea.

Waliy si na Klaczk, i przywaliy go, od r. 1863, bo-

leci, zawody, zwtpienia, zamienie wszelkiej nadziei, brak

wszelkiego dla niej oparcia; waliy si jedne na drugie, co-

raz trudniejsze do zniesienia, a wreszcie jak Ossa na Pelion

tych gruzów zwali si rok 1870, pogrom Francyi, a z ni
tego, comy mieli za swój wiat i lepszego wiata warunek

i fundament. „Nawet odwaga zaamuje rce", a „o krwi tej,

co si wieo laa, o zach, któremi pynie Polska caa, na-

wet pomyle nie mielimy duszy".

Do stanu, w jakim przez te lata by Klaczko, przypa-

daj te sowa dobrze; wyrazem tego stanu s te polityczne

pisma. O krwi i zach mówi one mao; nie dlatego moe,

iby mu duszy i siy zabrako, ale e zabrakoby u obcych

suchaczy, wspóczucia, zrozumienia. Nie mówi wic Klaczko

o teni co mu piersi przygniata a serce rozdziera, nie chce

rzuca sów na marne jak groch na cian; ale cho o pol-

skich uczuciach i boleciach nie mówi, to polskiej sprawie temi

pismami suy.
Bole nie ustaje, jeeli lub dopóki nie ustanie jej po-

wód; ale niejakie jej uspokojenie, uciszenie, sprowadza czas

i ycie swoim niewstrzynianym a zmiennym biegiem. Was
verschmerzt der Mensch nich, pyta Schiller. Kochanowski nie-

dugo po skoczeniu Trenóio szuka nie zapomnienia swojej
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straty i tsknoty, ale oderwania myli od niej, wytchnienia,

kiedy przygotowuje do druku Fraszki; a sam ten Mickiewicz,

który „nie mia zwróci lotów w sfer aoby i kltwy", po-

trzebuje zamkn uszy przed haasem potpieczych swarów

i „wyrwa si myl do szczliwszych czasów".

Naprona struna cierpienia musi si cokolwiek odpr-

y, najwiksza bole musi cho czasem cho troch ochon.
Z czasem, stopniowo, musia ochon i Klaczko. Nie

móg, on take, myle zawsze i jedynie „o krwi tej, co si

w Polsce laa", i on instynktem, bezwiednie „wyrywa si
myl do szczliwszych czasów" — „w kraj niezaburzony

bdów przypomnieniem, nie podkopany nadziei zudzeniem".

Nie w kraj wasnego dziecistwa, bo ten, cho bogi,

zachmurzy si rycho rozterk z ojcem, smutn staroci

matki: ale vv kraj modzieczych myli, marze, zaj, kiedy

nie dotknity jeszcze adnym zawodem, nie wcignity w koo
publicznych spraw i cierpie, nie amany tem koem, sdzi
si powoanym i przeznaczonym do przestawania z wielkimi

duchami, do swobodnego podziwiania ich wielkoci, do roz-

koszowania si w ich dzieach. Wszak on kiedy myla, e
ycie zejdzie mu na subie tych wielkich duchów, Dantego,

Szekspira, Mickiewicza, liomera, Eschyla, i tylu, tylu innych.

ycie porwao do innej suby : nie o Parnasie kazao my-

le, ale o Polsce: nie to, co wielkie i pikne wielbi, bada,

objania, ale to co niskie i ze obnaa i stawia pod pr-

gierz. Peni t sub, jak jego sposobem nikt w jego cza-

sach nie peni jej lepiej, a wyszed z niej poraniony, zbo-

lay, zmiadony.
Jednak w chwilach wytchnienia, oderwania myli od

„pieka dni teraniejszych", ukazywa si niekiedy bkit sfer

wyszych i nci, moe i koi, swoim urokiem i czarem. Da-

wni panowie jego myli stawali przed nim, przypominali si,

upominali si o swego sug. Urlop mu dali, ale ze suby
nie uwolnili: i kiedy on teraz zamany walk daremn, zroz-

paczony utrat wszelkiej nadziei, zbliyy si znowu do niego

te umiowane i wielbione postacie, i kazay mu myle o so-

bie. Mówiy, e „jest kraina wita i czysta, niezaburzona
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bdów przypomnieniem, niezmiszana wypadków strumie-

niem", kraina piknoci, kraina wielkich duchów i wielkich

dzieh

Klaczko czu po polsku jak nikt nie czu gorcej i g-
biej, ale do kochania piknoci, do jej rozumienia i podzi-

wiania usposobiony by jak nader mao który z Polaków, jak

z jego wspóczesnych aden. ICiedy przeszo lat kilka, kiedy

ochon z pierwszego bólu, a pierws/.e wraenia umierzy,

dobyy si z gbi duszy uczucia, myli, potrzeby, zoone
w niej przez wszystkie lata modoci, a potem przez dugie

ata zmuszone do milczenia, i rozwijay si, dojrzeway w nim

dugo, a wreszcie wyday jego dziea ostatnie.

Przebywa duo we Woszech, w zapadym jakim k-
cie, by sam. Ale ta odludna pustelnia bya na woskiej ziemi,

blisko Rzymu, Florencyi, Neapolu dawaa si czu; zatru-

dnienia pozwalay jednak wyrwa si czasem z Abruzzów

cho na krótko, i zajrze do miejsc uprzywilejowanych, do

miejsc witych historyi i sztuki. Samotno zostawiaa wiele

czasu do czytania i rozmylania, do budzenia w sobie da-

wnych wspomnie, wrae, wiadomoci, myli, zamiarów.

Wic kiedy w swojem ustroniu sysza zdaeka strzay bry-

gantów i z nabit broni czeka ich moliwego napadu, z pe-

wnoci dugie godziny, wieczory, dnie, przepdza Klaczko

na rozmylaniu o Woszech. Stawao mu w pamici wszystko

co widzia i wszystko co czyta, modociane studya wycho-

dziy ze swego dugiego ukrycia, wraenia odzyway si od-

wieone w nowym blasku i mocy, wyobrania wracaa do

dawnego zajcia i zwyczaju, i staraa si ujrze, zoy, od-

tworzy wielkie postacie i otaczajcy je wiat. Przez dugie

lata one byy zepchnite w ty, teraz zaczy wysuwa si

na pierwszy plan. Cofay si w gb wstrtne figury Bis-

marcka i Murawiewa, a na przód wystpiy wielkie wznio-

se postacie, miowane i wielbione zawsze cho dugo za-

niedbane, postacie Danta, Michaa Anioa, Rafaea; w swojej

samotnoci musia Klaczko wita je z radoci, a móg mó-

wi on take. Ihr naht euch wiedtr sclnoankende Gestalte)i!
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A jeeli niegdy, za jego lat modych, one ukazyway

mu si chwiejnie, nie cakiem jasne, schwankend, to teraz

stany w jego myli wyraziste, okrelone, stae w zarysach,

a na wskro do gbi przejrzane w swojej istocie i duszy.

W r. 1880 wyszy Causeries Florentines. Zbierao si

na nie oczywicie dugo, moe przez wszystiue lata mieszka-

nia we Woszech, i póniej. Przypisane s aitx mdnes de G...

Trevise 1872. Kogo oznacza to Gf jakie wspomnienie z Tre-

viso? Próno dochodzi, tajemnica zostanie tajemnic. Ale

w r. 1872, kiedy opuci Austry i Galicy, a opuszcza j
gorzki i zbolay, by Klaczko w Wenecyi. W licie do Hen-

ryka Lisickiego, pisanym ju z Parya w lipcu owego roku,

wspomina, e by „dwa tygodnie w Wenecyi, y w zachwy-

ceniu". Zapewne pojecha tam, eby si oderwa od wrae
przykrych, odetchn iunemi, a to prawdopodobne bardzo, e
z tym pobytem w Wenecyi czy si i pobyt w bliskiem Tre-

vi80. Kiedy za Causeries powicone s komu tam spotka-

nemu, to domys jest dozwolony, e wspomnienie osoby czy
si z treci ksiki, e tani w Treviso musiay si toczy

rozmowy o Dantem i o Michale Auiole, e tam i w tych roz-

mowach pocz si pierwszy zawizek na dzieo, oywio si

ziarno od modoci lece na dnie dus/-y, i odtd zaczo

kiekowa, ró, a wreszcie wyroso, zakwito, dojrzao wspa-

niae.

Jak o niem mówi?
Mówi krytycznie, rozbiera, sdzi, wskazywa pomyki,

jakie by mog, dyskutowa i zdanie Klaczki zbija, a swoje

dowodami popiera, ten tylko miaby prawo, kto tak jak

Klaczko znaby i Dantego, i wszystko, co uczeni wszystkich

jzyków o Dantem napisali, przynajmniej w wieku XIX. Tego

prawa nie ma, kto, jak niej podpisany, zna Dantego tyle tylko,

ile kady owiecony czowiek, to jest sam przez si z czyta-

nia Boskiej Komedyi, z wasnych wrae, i z bardzo ogólnej,

bardzo powierzchownej wiadomoci o komentarzach do Dan-

tego i o jego komentatorach. Nie ma tego prawa, kto zbyt

wiele razy chwyta sam siebie na gorcym uczynku niero-

zumienia myli i zamiaru poety, kto czu, e patrzy na co
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wyjtkowo prawie nndlndzko wielkiego, ale w niezmiernych

przestrzeniach i gbiiich widzia tylko ogrom i gówne linie

kontury; widzia miejsca i punkta wiiUlejsze, wyraniej-

sze, ale te byskay mu wród zalegajcych ciemnoci, zaga-

dnie, pyta. Dla takiego dzieo Klaczki byo pochodni roz-

wiecajc ciemnoci, on sam przewodnikiem, wskazujcym
drog dantejskiej wdrówki na dno piekie, przez czycow
gór, do tego szczytu, do tych niebiaskich przybytków,

gdzie poecie samemu jn nie starczyo niocy, mancb possa.

Takiego czowieka Klaczko uczy rozumie, niewiadome wra-

enia wyrabia mu na pojcie, na wiadomo, podnosi go do

lepszej znajomoci Dantego, albo wielkiego przyblia i znia
do umysu niszego, do jego zdolnoci rozumienia. Taki nie

moe mówi o dziele Klaczki krytycznie, nie moe roztrz-

sa, polemizowa, prostowa. atwiej jest sdzi polityczne

pisma Klaczki, bo fakla, bo pasmo dowiadcze i dziejów,

rzeczy dotykalne i wiadome, pozwalaj wnosi lub stwier-

dza, czy on w tym lub owym razie mia suszno, czy si
pomyli: pozwalaj wyrobi sobie zdanie wasne, bo daj na

czem to zdanie oprze. Ale eby zmierzy gbokoci kolo-

salnego dziea i przenikn istot kolosalnego ducha, trzeba

samemu, wasn prac i o wasnej mocy, zstpowa w jego

gbie króli za krokiem, i krok za krokiem za nim stara

si pi na jego wysokoci. Kto sam nie ma ani tej mocy,

ani tego wiata, ani tej znajomoci rzeczy i nauki, ten moe
o dziele Klaczki powiedzie e je czyta, e je podzi7C'ia, ale

nie moe go rozbiera, roztrzsa, sprawdza lub zbija, nie

ma prawa sdzi go krytycznie.

Có wic n)a robi, kiedy mia sobie za powinno
o Klaczce pisa, a piszc, nie nme pomin, zby milcze-

niem tego, co stanowi cz ogromn jego chway, dowód

najwietniejszy jego rozumu i talentu na polu literatury i kry-

tyki? Co ma robi? To, co moe: powiedzie, co w dziele

jest, poda jego tre. Jest to mniej potrzebne jak przy po-

litycznych pismach Klaczki, bo Wieczorij Florenckie wicej

si u nas rozeszy, lepiej s znane. Ale praca o Klaczce nie
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moe o nich nie mówi: niech wic mówi co moe, dat pau-

per quod Jiahet.

Posta Dantego wywouje ogrom, nieprzeliczone mnó-

stwo zdarze, wspomnie, pyta, stosunków i ludzi. Staje

przy niej i czy si z ni cay wiat redniowieczny, ze

wszystkiem co stanowi jego istot, jego wielko i chwa,
jego nieszczcia i wystpki; cay odbija si w dziele Dan-

tego, skupia si okoo jego postaci. Papiestwo i cesarstwo,

walki wadzy wieckiej z duchown, przeom czasów i za-

rody póniejszego pastwa, nauka teologiczna i nauka filo-

zoficzna, prosta wiara, gorejca pobono i skonno do mi-

stycyzmu, zbrodnie i zgorszenia na wiecie i w Kociele, Wo-
chy rozdarte wspózawodnictwem swoich republik, a te roz-

darte walkami stronnictw, Guelfy i Gibelliny, Filip Pikny
i Bonifacy VIII, w. Tomasz i Giotto, zwycieni i zwycizcy,

wygnacy, tyrani, wici, zbrodniarze, a nad nimi dopiero

ten duch, co wyda redniowieczne zakony i redniowieczne

kocioy, wojny krzyowe i Sunim, ten, co jak Dante przez

mczarnie piekie i czycowe pokuty tskni i dy do nieba,

i z ziemskiego padou przeczuwa jasno i pokój i mio
w pomienistej róy— oto, co staje w myli na imi i wspom
nienie Dantego. Ze wszystkich stron za powstaj i tocz
si niepewnoci, wtpliwoci, co on rozumia i chcia powie-

dzie przez ten ub ów szczegó swego dziea, w jakim by
stosunku do biecych zagadnie swego czasu, i do wiekui-

stych zasad bytu i przeznaczenia? — jakim by sam? co my-

la, co czu, jak wierzy?... Nic te prostszego, jak e bada-

cze i komentatorowie Dantego chc ogarn cay ten wiat
który go otacza, nakreli wielkiemi rysami obraz wieku,

przypomnie jego history, rozjani jego nauk, wyrozu-

mie róne objawy jego wierze, usposobie, de, a na ta-

kiem tle dopiero postawi, pokaza, przenikn posta Dan-

tego, odtworzy j wiernie, podobnie, z gbokiem zrozumie-

niem.

Klaczko postpuje inaczej. adn3^ch wstpów, adnych
rozpraw, adnych ogólnych obrazów. Nie opowiada tego co

si dzieje w wiecie, nie zapowiada e chce pokaza i da
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pozna czowieka wielkiego. Wchodzi w swój przedmiot ci-

cho, skromnie, nieznacznie, niby bocznemi malemi drzwiami.

Czy ma wstrt do zapowiedzi szumfiych a rozpraw systema-

tycznych i pedantycznych, czy uwaa ten sposób za zuyty

i spowszedniay, czy moe swoim instynlitem artysty czuje,

e zrobi wraenie tern wiksze, im mniej bdzie czytelnika

z góry na nie przygotowywa, do, e obchodzi si bez

przedwstpnych dyssertacyj : przypuszcza, e jego czytelnik

wie kto by Dante i jaki by wiat, jakie byy Wiochy w jego

wieku. Na siebie za liczy zapewne, e bez takich rodków,

przygotowa, przypomnie, potrafi temu czytelnikowi da po-

zna i wiek, i Dantego, przejrze jego dusz a do dna, i od-

malowa go tak, e wizerunek bdzie podobny, e odda i rysy

i wyraz wzoru, e zdoa odda i wielko, i pierwiastki wiel-

koci, i sam rdze, sam najtajniejszy powód tego wyrazu

smutnego, gronego, majestatycznego, co przez Dantego twarz

wiadczy i mówi o jego duszy.

Jeeli tak Klaczko myla i spodziewa si, to si na

sobie nie zawiód.

Uy dawno zapomnianej formy dyalogu. Lubi j
wiek XVI; czy Klaczko wznowi j na jego pamitk, czy

moe poszed za wpywem de Maistra, którego wysoko ce-

ni? Sdzibym, e raczej to ostatnie; ton rozmowy, czsto

potoczny, wspóczesny, przypomina cokolwiek Wieczory Pe-

tersburskie. Dlaczego ta forma? Moe Klaczko widzia w niej

pewne uatwienie. Kada z osób mówicych patrzy na przed-

miot z innego punktu widzenia i owieca inn jego stron:

by w tem tok swobodniejszy, lejszy, wiksza rozmaito,

ni gdyby rzecz swoj wykada jednostajnie autor, oddzia-

ami j tylko przerywajc. Jak i dlaczego obra t form?
Do, e j sobie upodoba, podj z ziemi dawno porzucon

i zaniedban, a uy jej tak, e j do dawnej godnoci

i wietnoci przywróci.

Czy nie za duo osób w tym dyalogu? Sdzibym, e tak.

Praat, który kiedy niekiedy wtrca jakie sowo zastrzee-

nia na rzecz wiary i Kocioa, mody Francuz dyplomata,

przeznaczony na to, by uderzy czasem w strun weselsz.
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artobliw, moe byliby mogli zadanie swoje powierzy raz

temu, raz inaemii ze swoich towarzyszy wicej znaczcych

i wicej mówicych; a mody Wioch, który jest tam na to,

eby w danej chwili deklamowa potrzebny ustp z Boskiej

Komedyi, móg take zosta u siebie w domu, a ustpy móg
pamita i przytoczy czy Ksi, czy Kommandor, czy Po-

lak, czy sama pani Hrabina. Figuranty, statyci, na scenie

s koniecznie potrzebni; w dyalogach pisanych wystarczaj

te osoby, które maj co do powiedzenia. Ale to drobiazg,

zapisany tu chyba na znak i dowód, e podziwlenie nie jest

zalepione i bezwzgldne.

We Florencyi— gdzie bardziej ni gdziekolwiek Dante

kae o sobie myle i mówi— w willi pani Albani ') scho-

dzi si co wieczór kilku przyjació. Jest midzy nimi dyre-

ktor niegdy rzymskich Muzeów za papieskich rzdów, jest

jeden czonek Akademii francuskiej, jest jeden rzymski ksi
przesiadujcy po za Rzymem, eby unikn faszywego po-

oenia midzy Watykanem i Kwirynaem, jest Polak, prze-

zwany przez nich Eolskim, jak bohater jednej podówczas

gonej powieci Wiktora Cherbuliez, bo jego prawdziwe na-

zwisko byo im trudne do wymówienia. W dzie chodz oni

razem po kocioach i galeryach, wieczorami rozmawiaj

o wszystkiem co im na myl przyjdzie; czsto i wiele o tem,

co tego dnia widzieli. Rozn,aiciaj, nie preleguj, nie wy-

kadaj. Jak przetómaczy to francuskie Catiseries, które

stoi w tytule? Rozmowy byyby zbyt elastyczne, nieokrelone.

Pogadanki zbyt potoczne i czcze. Dlatego w polskim prze-

kadzie z Causeries zrobiy si, z aprobat Klaczki, Wie-

czory.

Pewnego razu b} li rano w Bargello, widzieli fresk Giotta

z wizerunkiem Dantego. Fresk by zamazany wapnem przez

wieki, potem odKryty, le restaurowany; nie mona mu wie-

^) W oryginale francuskim nazywa si ona la Comtesse Al-

bina. W przekadzie polskim ten rym Wrdiblna Albina

l)rzmiaby brzydko. Radzi wic Klaczko przerobi imi
na nazwisko; to za dal jej po czci na pamitk ksi-
nej Albaiiy i... Alfierego.
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rzy, e dobrze oddaje rysy i charakter twarzy. Wieczorem

rozmowa obraca si okoo fresku ; z aienacka pani domu daje

jej inuy zwrot pytaniem: „Kto mi wytómaczy tragedy Dan-

tego?" Francuzi maj na to pytanie odpowied gotow, na

poczekaniu. Dante by poet, jako taki by w niezgodzie ze

wiatem; oprócz tego by wygnaucem; oprócz tego by nie-

szczliwy w mioci, skoro Beatrice wysza za innego i umara;

czy nie do powodów i pierwiastków do tragedyi ? Ale nie

!

Niezgoda ze wiatem, rozterka, to wynalazek i cecha now-

szych czasów i poetów, dawni tego nie znali ! Wygnaców
byo wielu w ówczesnych Woszech, i wielu poetów nie mniej

od Dantego nieszczliwych. Dlaczegó wic aden nie ma
tej cechy, nie robi tego wraenia, smutku ponurego, gronego,

tego majestatu cierpienia, siy, i wielkoci? Dlaczego ze wszyst-

kich wielkich duchów, wszystkich gieniuszów wiata, dwóch

tylko nosi na sobie to znami wielkoci osobnej, wyjtkowej,

samotnej -- „ogromu cierpie wielkich a niepojtych": Dante

i Micha Anio?

Zaczyna si zestawienie i rozrónienie obudwóch, z któ-

rego wynika, e jedyne midzy nimi podobiestwo, to wiel-

ko; a zreszt s nietylko niepodobni, ale zupenie inni, ra-

czej wprost sobie przeciwne natury czowieka i gieninszu.

To zestawienie i rozrónienie pomaga Klaczce do janiej-

szego i dokadniejszego okrelenia Dantego, do tego prowa-

dzi i suy.
Bywa to nieraz, nawet czsto, e wiele umysów, na-

wet wiele pokole, pracuje nad wielkiem zagadnieniem, bada,

zgbia, stara si rozwiza, myli si czsto, do ostatecznego

rozwizania nie dochodzi; ale ta praca wiele owieca, wiele

prawd dobywa na wierzch i zblia nas stopniowo do coraz

lepszej, coraz prawdziwszej znajomoci rzeczy. Wreszcie przy-

chodzi jaki jeden, który t ca prac poprzedników po-

zna, wyrozumia, w sobie przetrawi, który z czciowych

i rozrzuconych w niej prawd wydoby istotne, a oddzieli je

od pomyek, który nauk poprzednikom dorównywa, a wa-

sn bystroci przenika ich i krytycznie sdzi. Taki z tej

pracy ludzi czy pokole wyciska sam essency, przesiewa

St. Tarnoiuski: Julian Klaczko. 17
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jak przez przetak ziarna pra^^dy od przymieszki pomyek,

okrela, formuuje ostateczny wynik tej caej pracy, i odpo-

wiada na pytanie, rozwizuje zagadnienie jasno, prosto, trze-

wo, wszecistronnie. On take raoe si myli, on take moe
nie powiedzie ostatecznego i zupenego sowa prawdy w kwe-

styi, któr obrabia; ale doby, objani, owieci t, jaka

w jego czasie moga by zbadan i znan; a kiedy ludzie

czytaj i rozwaaj to co on powiedzia czy napisa, kocz
jego dzieo czy jego ksik z wraeniem i przekonaniem,

e „czysta prawda bya im podana, wykuta jakby z por-

firu".

Michaem Anioem zajmowa si wiat zawsze, od po-

cztku jego zawodu, a w wieku XIX, kiedy rozwina si

i pogbia znajomo sztuki i jej bistoryi, badali go, podzi-

wiali, opisywali uczeni i artyci. Charakterystyka Michaa

Anioa w Wieczorach Klaczki jest takim rezultatem dugiej

pracy wielu, jest wycinit z niej essency, z odrzuceniem

tego co niepewne lub mylne, z zachowaniem samego zdro-

wego ziarna, samego jdra prawdy. Klaczko zna, posiad

ca t prac czy literatur, nauczy si i umia Michaa

Anioa tak dobrze jak najuczeiisi, najbieglej.si specyalici;

ale patrza na niego, podziwia, wielbi sam, wasnemi oczyma,

wasnym sdem, wasnym zmysem sztuki i piknoci obej-

mowa i wielko wyjtkow, jedyn, i rozliczne, zdumie-

wajce, czasem dziwne skonnoci twórczego gieniuszu. Cha-

rakterystyka jest krótka, kilkanacie kart tylko, krótka, bo

nawiasowa, wtrcona dla atwiejszego i dobitniejszego okre-

lenia Dantego; ale w tej krótkoci ogarnia, widzi i daje wi-

dzie sam istot, wszystkie pierwiastki i wszystkie cechy

tego geniuszu, jego wielkoci, jego udrczenia i boleci, jego

kolosalne pomysy i zamiary, a niezupeno czy niemono
ich wykonania, przeciwnoci ycia i sprzecznoci w sobie,

potga niezrównana a krpowana przymusem lub si rzeczy,

ogrom dzie stworzonych wbrew woli, a maa liczba i uam-
kowo niecao tych, które tworzy z wasnego popdu,

Tytan nie przykuty do skay, nie kamieniami przywalony,

ale ptany i drczony przeciwiestwami, a nie poddajcy si.
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nie ulegajcy nigily, zawsze wyszy nad wszystko co go

otacza i wika, zawsze wielki.

A w jakich wspaniaych sowach, w jakich rysach g-
bokich, pewnych, niezatartych, oddana ta posta!

„Nigdy natchnienie artysty nie nosio na sobie takiego,

jak u Michaa Anioa, pitna niewypowiedzianej mczarni,

ostatecznego natenia, i walki mozolnej a bolesnej. Surowy
wyrok in dolort pnries ciy calem swojeni brzemieniem na

tym czowieku wielkim, jak moe aden, i który take, jak

pierwsi rodzice z Raju, wyszed z krainy spokoju, prostoty

i wdziku, w której przemieszkiwali jego poprzednicy. Du-

sza w ustawicznym stanie wrzenia, i rozsadzajca naczynie

ciaa, rozpalony pynny metal w ognistych bawanach, który

eby si sta posgiem, chce rozsadzi form, obejmujc go

namitnym konwulsyjuym uciskiem — oto obraz, jaki w na-

szym umyle zostawia po sobie Buonarrotti . . . Gieniusz bez

poprzedników i bez nastpców, kusi si wywie z gbi
swojego ja jaki nowy wiat nieznany. Zerwa ze wszyst-

kiemi pojciami i tradycyami przeszoci, a we wszystkiem

szed jedynie za natchnieniem swojej myli samowadnej.

Zbada a do ostatnich tajników ca dziedzin plastyki, ale

uderzy si zaraz o jej niewzruszone szranki. Marzy o ja-

kiem szczytnem 'Er y.al Flar sztuki, a zostawi po sobie same

tylko, cho wzniose, uomki i kaway; wszystkiego zazna,

od uniesie najdumniejszych a do najbardziej rozdzieraj-

cych zwtpie, a imi jego oznacza sam szczyt i zarazem

upadek nowoytnej sztuki". To zarys, kontur, a w nim szcze-

gólnie wybitne rysy. Sprzecznoci ycia, rozterka midzy uczu-

ciami i przekonaniami chrzecianina i patryoty a kouiecz-

nociami zawodu i powoania artysty. Surowy, ascetyczny

z natury, a otoczony powszechnem rozpasaniem, republikanin,

a zmuszony przyjmowa opiek Medyceuszów, pracowa dla

nich, by im wdzicznym. Rzebiarz, a zmuszony malowa,
i przez dziwn jak ironi losu w malarstwie jedynie wy-

dajcy dziea dokoczone, zupene. Gbsza, boleniejsza roz-

terka w duszy i zawodzie mistrza, w jego twórczoci. On
nosi w duszy jaki idea sztuki nieograniczony, przez nikogo

17*
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nie przeczuwany; on zrywa z wszelk tradycy chrzecia-

skiej czy klassycznej sztuki. On jest sam, i chce by sam,

i cay swój wiat z siebie wydoby, stworzy. Nikt lepiej

od niego nie rozumia, nie podziwia gorcej tej staroytnej

rzeby, która w jego oczach wychodzia z pod ziemi i z za-

pomnienia; ale on z niej nie wzi nic, prócz jednej tylko

nagoci, nie chcia nic wzi. Sztuka chrzeciaska miaa
swoje dzieje, tradycye, szkoy, ideay; dla niego nie istnieje

to wszystko co ona tworzya, co oddawa chciaa i odda-

waa. „Micha Anio, dumny w swojej samotnoci, odrzuca

ca t wielk spucizn wieków". Przedmioty, typy, formy,

wszystko u niego inne. Ewangieliczne sceny i postaci, te co

pocigaj najbardziej i wprawiaj w natchnienie jego po-

przedników, jemu s obojtne, nie maluje ich, nie jest niemi

poruszony, a kiedy je wyobraa sobie i maluje, to inaczej

jak wiat chrzeciauski i jego sztuka. Jego anioowie s bez

skrzyde, jego wici bez aureoli, jego pieko bez ogni i po-

mieni, sam nawet Chrystus u niego, bez brody, a grony
i nielitociwy. Za to czerpie natchnienie i pomysy swoje

niezrównane w wiecie zapomnianym, nietknitym przez po-

przedników, w biblijnym wiecie Starego Zakonu. Stworze-

nie wiata, stworzenie czowieka, wygnanie z Raju, Potop,

Prorocy, to przedmioty, pocigajce jego dusz i jego wyo-

brani, i „ten, co nigdy prawie nie zdoa wymyle i wy-

kona Chrystusa, znalaz od pierwszego razu i ustali na za-

wsze typ Boga Ojca, Stworzyciela, Jehowy".

„By jaki pocig wrodzony, jakie tajemne pokrewie-

stwo midzy pouurj^m i namitnym malarzem, a potnymi
i zawzitymi bohaterami Izraela. Ale by w tych postaciach

i ten dla niego urok, e ich redniowieczna sztuka nie ty-

kaa, nie uksztacia'*. On chcia by sam, zawsze i we

wszystkiem sam, od nikogo niezaleny ; a jak od tradycyi,

jak od historyi, tak chcia by niezalenym nawet od samej

natury. Nikt nigdy lepiej, gbiej od niego nie zna ludzkiego

ciaa; ale jego figury ze swojemi postawami, muszkuami,

prawami równowagi, nie zgadzaj si z rzeczywistoci, sprze-

ciwiaj si jej, w niej nie mogyby znale si i by.
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„Ale bo Micha Auio stworzy sobie jaki wiat oso-

bny, i mia jakie imperium i empyreiim wasne, pene idea-

ów, które nie miay nic wspólnego z przyjtenii powszeci-

nie wyobraeniami lub warunkami. Wywie cay wiat z gbi
swojego ja, w niezalenoci, w oderwaniu od otaczajcyci

go zjawisk, i od caego tego kolejnego rozwoju który go po-

przedzi. Ou ci wprowadza w jaki wiat, którego nie zna
aden mistrz, którego aden wiek nie widzia, w wiat za-

ludniony cykiopejskiemi czy przedhistorycznen)i postaciami,

które naprawd przenos/. wyobranie w przedpotopowe gdzie

czasy. Przez miao i pewno siebie w sposobaci robie-

nia, przez idea niezupenie jeszcze okrelony i wyrobiony,

dziea Michaa Anioa s w bistoryi sztuki czem wyjtko-

wem, feuomeualnem, jedynem; nic drugiego, nic równego, nic

podobnego, ani pokrewnego, I napróno szukaby kto w sztuce

staroytnej czy nowszej drugiego przykadu, drugiej takiej

próby stworzenia nowej sztuki, próby z cech tak wycznie
osobist, tak kolosalnej w rozmiarach, i tak, niech si godzi

doda, zuchwaej".

Z tego wysnuwa si rzut oka na history sztuki, na

prawo sztuki, zawsze prawdziwy, a dobry zwaszcza do roz-

waenia i zapamitania w czasach dla sztuki smutnych i zych.

Potga i wielko Michaa Anioa miaa w sobie pierwiastki

niebezpieczne, zarody zego. Wielcy s wielcy; ale po nich

przychodz mniejsi, i ci, chcc wielko naladowa, czy uda-

wa, robi z niej udawanie, manier, rutyn, mniejszo

zawsze, czsto mao. „Kiedy po watykaskich Stanzach, albo

po portyku Annunziaty we Florencyi, albo po refektarzu me-

dyolaskiej Santa Maria delie Grazie, stanie si znienacka

przed tem, co malowali Carracci, albo Caravaggio, albo Guer-

cino, albo Domenichino, wtedy dopiero mona pozna i oce-

ni, jak wiele nasza sztuka stracia ze swojej szlachetnoci

i pogody, jak si zaspi i obniy jej widnokrg. Wtedy

przychodzi si zapyta, czy to naprawd ta sama sztuka, ten

sam kraj, ta sama religia; a kiedy ledzi, skd si bierze

ten silny porywajcy czarny prd i chcie doj do jego róda,

dochodzi si prosto do Syxtyuskiej kaplicy, i staje si przed
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Sd^m Ostatecznym. Malarstwo wrócio do dawnych przed-

miotów, ale wrócio bez naiwnoci, bez prostoty dawnych mi-

strzów. Wrócio do przedmiotów, ale zbogacone ca t nauk
anatomii, obadowane t wybujaoci plastyki, wprawne w te

wszystkie sztuki i sposoby, a dce do tej nadzwyczajnoci

i do tej kolosalnoci, których niebezpieczny przykad zosta-

wi mu Micha Anio".

„Imi jego oznacza sam szczyt nowoytnej sztuki, ale

zarazem i pocztek jej upadku" — to jest tragedya Michaa

Anioa. Ale nie o ni chodzi, tylko o tragedy Dantego.

Jak si ta okae? w czem tkwi? jaki jej powód i jej

charakter?

Dante nie zrywa z caym zasobem poj, wierze, tra-

dycyj, ale jest z nim w cisym, wiadomym, umylnym zwizku.

Jego dzieo jest obrazem, wyrazem stanu, ale i owocem wspól-

nej pracy i stanu rednich wieków. Jego dzieo oparte jest

na ich nauce, filozofii, teologii, jest cale ni przejte. On

zczony jest z caym umysowym i moralnym stanem swego

wiata, dzieli jego pojcia, wierzy jego wiar, myli jego

wiedz i nauk, yje w nim jego yciem. On nie ze swego

ja jedynie chce stworzy jaki nowy wiat sztuki, ale ze swego

wiata dobywa wszystkie pierwiastki swego dziea, a swojem

ja tylko je ksztaci, rozwija, podnosi. Sama jego wyobrania

nawet trzyma si tego, co jej podaje wspólna wyobrania

wieków: jego wiat zagrobowy, jego pieka i nieba s takie,

jak je wyobraay sobie cae wieki rednie. Pieko jako

czarna przepa, czyciec jako góra, skrzyda Lucypera, po-

myki lice potpionych, to wszystko dawniejsze, jak Dante;

on to znalaz, podj, przerobi, i wyniós na swoje wysoko-

ci. A jak z chrzeciausk sztuk, tak i z klassyczn sta-

roytnych nie zrywa i nie chcia zrywa. Owszem czci j,
podziwia, zna o ile w jego wieku znan by moga, odwo-

ywa si do niej, zwraca si do niej czsto, z upodobaniem,

z ufnoci, a Wergiliusza mia za swego mistrza i przewo-

dnika z czci niemal religijn.

On tak dalece zwizany jest ze swoim wiatem, od niego

zaleny, e podziela najszczerzej i najpowaniej jego zamio-
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wanie allegoryi, symbolu. Dochodzi w tein do przesady, do

drobiazgowoci pedantycznej a bahej, kiedy w liczbach wi-

dzi ukryte gbokie znaczeuie, niby zrzdzenie woli boskiej

i znak przeznaczenia; ale w t gbsz ukryt mdro alle-

gorycznych, symbolicznych znacze on wierzy najpowaniej,

najzupeniej, widzi j i chce j mie w swoim „poemacie

witym"'. U Michaa Anioa skonnoci do allegoryi, do sym-

boliki, do mistycyzmu, nie zna nigdy i w niczem.

Dalsza rónica ta, e Dante chce by, i jest, bardzo

cisym, dokadnym. On nie przerabia, nie gwaci, nie lekce-

way rzeczywistoci ani w naturze, ani w histor} i; on owszem

chce t rzeczywisto odda wiernie, prawdziwie. Swoje obrazy

i porównania bierze zawsze z tego, co w8zy.stkim znane, co ka-

dy zawsze widzi; kiedy wspomina czy wprowadza ludzi, to

stara si da im t fizyognomi, ten charakter, jakie w nich

widzia lub jakie znalaz w dziejach i podaniach, a odgaduje

i kreli je czstokro z intuicy dziwnie trafn. Micha Anio

chce nagi rzeczywisto do swojej wyobrani, myli, woli;

Dante trzyma si jej i chce jej si trzyma.

Nadewszystko za rónica najwaniejsza, najbardziej ude-

rzajca: Dante pomimo wszystkich przeciwnoci i nieszcz
swego ycia, albo i pomimo jego zbocze i bdów, jest

w zgodzie i harmonii z sob samym jako twórca. To nie

jest pynny wrzcy metal w ognistych bawanach rozsadza-

jcy form która go krpuje, to duch, który sobie swoje

dzieo rozway, zamierzy, rozmierzy, a jak pomyla i po-

stanowi, tak wykona z pewnoci siebie, miaoci, po-

tg, niezrównan, ale spokojn. Dante nie nosi w duszy ró-

nych kolosalnych pomysów, których przeciwne losy albo

natura rzeczy nie daj wykona; on odrazu, z góry, stanow-

czo zakrela cel, zakres i plan swego przedsiwzicia, a spe-

nia je bez waha, bez zniechce, bez zwtpienia o sobie

czy o dziele, czy o ludziach, a je doprowadzi do ostatniego

sowa, do zupenoci i wykoczenia.

„adnego prawie ze swoich wielkich przedsiwzi nie

zdoay wieki i-ednie doprowadzi do szczliwego ukocze-

nia. wite Rzymskie Pastwo, tak samo jak wojny krzy-
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^.owe, katedra koloska tak samo jak Summa w. Tomasza,

pozostay niezupene, niedokoczone. Boska Komedya jestje-

dnem z bardzo rzadkici dzie, które ta epoka przekazaa nam
w stanie zupenego dokonania. W historji wiata, w yciu
wszystkich jego gieniuszów nie znam nic, coby si równa
mogo z t niewzruszon pewnoci siebie, z tym spoi^ojem

w postanowieniu, z jakim Dante poczyna poetyczn prac,

która zaja cae jego ycie, a obja niebo i ziemi. Ró-

wnym i pewnym krokiem idzie on miao naprzód od po-

cztku do koca swojej fantastycznej pielgrzymki. Przecho-

dzi, wznosi si z jednej strefy w drug, spuszcza si z koa
w koo, a nigdy nie zawaha si w wyborze wyrae, nigdy

nie zwtpi na chwi o sobie i o swojej sztuce. Raz tylko

jeden wyznaje, e mono niedopisaa miaej i pewnej sie-

bie wyobrani:

All'alta fantasia (pii matu-ó |)Ossa.

Ale to wyznanie wyrywa mu si dopiero w ostatniej terzinie

ostatniej pieni, w chwili, kiedy stan wobec Przenajwit-

szej Trójcy".

Nie jyo waha, nie l)yo zawodów, nie byo rozterki

w Dantego twórczoci, w jego tworzeniu. „Tragedya Dan-

tego nie w poecie tkwi i chyba raczej w czowieku szuka
trzeba rozwizania jej zagadki".

W czowieku? Ale czowiek ten tak zoony z rozlicz-

nych a rónych uczu i cierpie. Czy wic szuka tragedyi

jego ycia w przeciwiestwie Gibellina do Guefów, czy w jego

mioci ojczyzny i ponieniu Florencyi, czy w gorejcej mi-

oci wiary i Kocioa, a gorcej nienawici jego zepsucia?

Gdzie szuka tragedyi Dantego?

Zaczyna si rozmowa drugiego wieczora: Beatrice i Poe-

zya mioci.

Czy mona zupenie wierzy w mio Dantego do Bea-

trice? Zakocha si w niej, jak mówi, liiedy mia lat dzie-

wi. Potem zobaczy j kiedy mia omnacie. Potem ona

wysza /am za innego. Potem niedugo umara. On w tym

samym roku oeni si z inn. Wkrótce po mierci Beatrix
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on widzi jak „litociw", gotow go pocieszy, a ))óniej

wiele razy, i jeszcze na lat niewiele i)rzed mierci, szuka

takich pociech i pocieszycielek, które bynajmniej nie byy
allegoryami czy i)ersouifikacyaini filozofii, tylko najrzeczy-

wistszemi kobietami z ciaa i koci, Ale przez cale ycie

kocha, wielbi, opiewa t utracon Beatrice. Jak to pogodzi

jedno z drugiem? i czy mona n)iao wierzy w t mio?
Takiemi pytaniami zagaja Hrabina rozmow drugiego

wieczora, a z odpowiedzi wysnuwa si rzut oka na rednio-

wieczn poezy mioci w ogóle, i na mio w poezyi Dan-

tego. Dnia poprzedniego, z powodu Michaa Anioa, mielimy

taki rzut oka na history sztuki ; tu wkraczamy na pole lite-

ratury powszechnej, mamy jeden w niej szczegó, jeden jej

rozdzia, treciwy, pobieny, ale obejmujcy wszystko co na-

ley do istoty redniowiecznej poezyi miosnej, co stanowi

jej charakter, a wyrabia jej znamiona i formy.

Ta poezya, wszystkich, ale take Dantego w Vita Nncwa,

jest sztuczna, wymylona, pena konceptów allegorycznych

a naciganych, subtelnych a pozbawionych treci, pena wy-

krzykników, skarg, westchnie dwicznych ale czczych. Ta
sztuczno, ta mozolna praca, ta eriidycya, ten symbolizm

wreszcie, czy to s wyrazy i oznaki szczerego ttnicego

uczucia V Czy to nie retoryczne literackie zwroty, frazesy,

sztuczki, uywane i powtarzane z niaemi zmianami przez

wszystkich, rzemielniczo, dla wprawy, albo dla zabawy, dla

rozgosu? Czy mona naprzykad wierzy w niezmienn mi-o Petrarki do Laury, kiedy on kocha niejedn inn, a ona

ma mnóstwo dzieci? czy mona bra za wyraz szczerego

uczucia te Sonety, które si pisz, piuj, poprawiaj, prze-

rabiaj przez ata i lata? Nie: Petrarca, to zimny retor lite-

rat, któremu nie o Laur chodzi, ale o swoj mio wasn
i korzy, o powodzenie, o „pozycy" i „karyer", mówic
dzisiejszym jzykiem.

Rozmawia osób kilka, ale wszystkie mówi to, co myli

Klaczko; i kiedy si cieraj i zbijaj, kiedy widz i sdz
inaczej, to autor patrzy na kwesty z innego punktu widze-

nia, pokazuje i tómaczy róne jej strony, a zdania sprzeczne
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U7.upelniaj si i skadaj dopiero ostateczne, cakowite, roz-

strzygajce Tak w kwestyi Petrarki. Polak )ez miosierdzia

a z dowcipem zoliwym wypomina wszystkie sabe strony

czowieka i poety: próno, zarozumiao, ch mieszania

sic we wszystko, eby ze wszystkiego robi sobie rodek do

rozgosu i powodzenia — w uczuciu nieszczero, udawanie

wielkiej mioci, a mozolne piowanie jej sztucznych wyra-

zów, w poezyi za jednostajna, zawsze ta sama tkliwo, bez

jednego silniejszego tonu, bez jednego rzeczywistego rysu

czy wielkiej mioci, czy jej przedmiotu, tej niby uwielbianej

kobiety.

To jedna strona medalu, gorsza i brzydsza. Francuski

akademik przyznaje, e to wszystko prawda, niczemu nie

przeczy: tylko ukazuje stron drug, pikniejsz. Ten retor,

ten zrczny, przebiegy egoista, by zarazem „pierwszym hu-

manist", pierwszym czowiekiem nowoczesnym, da pocztels.

Odrodzeniu. Pierwszy mia, i obudzi, zapa, podziw dla sta-

roytnej sztuki, dla rzymsiiich ruin, a pierwszy walczy na-

mitnie, zawzicie, z ciasn uczonoci pedantów, z zabobo-

nem i przesdem, i otwiera wiatu nowe widnokrgi. Jako

poeta za nie móg by maym, ani miernym ten, który przez

pi wieków pociga, wywiera wpyw, a mioci, jak j jego

wiek pojmowa, da wyraz artystyczny, skoczony, przyjty

przez dugie wieki i róne narody, dla „wszystkich zarówno

prawdziwy i zrozumiay"-

Od Petrarki przejcie naturalne do caej poezyi mio-

snej rednich wieków: stwierdzenie jej charakteru, wytóma-
czenie jego powodów. Zrodzona w Prowancyi, wród rycerzy

i trubadurów — a ci take byli czstokro rycerzami — ona

przysza na wiat z rycersk czci kobiety i ze skonnoci
do przesadnego, konwencyonalnego ideali/.owania tej czci i jej

przedmiotu. Wielbi jak dam i jej wiernie suy, to by
obowizek rycerza; opiewa jej wdziki a swoje uwielbienie,

byo obowizkiem poety. Rzeczywisto, prawda, nie zawsze

byy w uczuciu tego poety, owszem, raczej byy w niem

rzadkie. Rycerz ubóstwia, trubadur piewa, ale o wzajem-

noci damy czsto ani myla, o ni nie prosi. Zdarzao si^
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e wielbi i opiewa dam, której nigdy w yciu nie wi-

dzia. Ale mia obowizek wielbi, wynosi j pod niebiosa,

suy jej jak niewolnik. Sztucznoci, przesady, nieprawdy

byo oczywicie wiele w tych pnezyach a byo te wiele

rzemielniczej mechanicznej roboty. Taki rycer/.-poeta mia
sobie za powinno by tylko najniszym sug ubóstwianej,

gotowym umrze na kade jej skinienie, omdlewa z radoci

lub rozpaczy na kade jej spojrzenie. Jego za rycerska

cze — ta istotnie prawdziwa i rzetelna — kazaa mu na-

przód nic od damy nie da, a potem nigdy jej ;ini sowem
nie kompromitowa, nie nazwa jej, niczem nie da po-

zna, lito jest i jaka ta któr on ubóstwia. Temi pierwiast-

kami tómaczy si brak wszelkich rysAy indywidualnych,

wyranych, realnych w tej poezyi i tómaczy si ta ulego,
zaleno, wyrafinowana tkliwo, mikko mczyzny w mi-

oci, przynajmniej w jej wyrazie, w tym ideale czy pojciu

mioci, jakie miaa redniowieczna poezya. W Prowancyi

miaa ona przynajmniej wielk rozmaito i gitlio form;

we Woszech sliurczya si do jednej, nad wszystko upodo-

banej, a przez Petrark doprowadzonej do najwyszej maestryi,

do Sonetu. Ale mio namitna, gwatowna, burziwa, pate-

tyczna, ta zjawia si w poezyi w nowszych wiekach do-

piero — przez Szekspira. Jego Romeo i Julia oznacza ten

zwrot, t zmian w samem uczuciu mioci, w tonie i ideale

mioci. Romeo z pierwszego aktu, to taki ulegy poddany

mdlejcy kochanet ze szkoy trubadurów, a do koca, cho
Juli i^ocha inaczej jak Rozalin, zachowuje ten cbara^ter

meancholiczny, rozmarzony, nerwowy, niewieci raczej jalt

mzki. Julia kocha inaczej. Opanowana, porwana mioci,
nie ukrywa si, nie liae czeka na jej wyznanie, dla niej

niema na wiecie nic, tylko ta mio, tylko Romeo; ale dla

niej Romeo jest panem, ona si poddaje. Jest i mem. Ju-

lia liocha i chce kocha na zawsze, otwarcie, przed Bogiem

i ludmi, chce przysidz i dotrzyma, chce wzi lub.

Ta za mio redniowiecznych poetów, mio Petrarki,

pomimo wszystkiego, co w niej sztuczne albo bahe, czy ona
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nie ma w sobie pierwiastku niezmiennego, wiekuistego, praw-

dziwego na zawsze i dla wszystkich?

„Nie myl z pewnoci zaprzecza siy i patetycznej

namitnoci czy Byroua, czy Musseta, czy któregokolwiek

z wielkich nowoczesnych poetów, i podziwiam ze wszystkimi

zarówno t sztuk, z jak oni umiej mówi o swoich mi-

ociach, a przytem dawa wyraz wszystkim nieokrelmym
pragnieniom i wszystkim boleciom swego czasu. Ale czy

kiedy, w przyszoci, jakim pokoleniom spokojniejszym i y-
jcym w wikszej ni my równowadze, mowa tych poetów

i ton ich uczucia nie wydadz si dziwnemi? Przyjd tnoe

takie czasy — owszem, przyjd z pewnoci — e ludzko
nie bdzie si niepokoia temi bolesnemi zagadnieniami, które

nas dzi szarpi i drcz, e je szczliwie mzwie lub raz

na zawsze stanowczo usunie. Wyobramy sobie, e w tych

lepszych czasacb modzieniec jaki odebra postrza z rki
tego figlarnego boka, który jeden nigdy si nie zmienia i nie

starzeje, i wyobramy sobie, e ten zakochany chopiec szuka

u wielkich mistrzów poezyi wizerunku tego stanu duszy,

w jakim jest, i harmonijnego wyrazu na to uczucie, którem

bije jego serce? Nie miem le tuszy, ale babym si bar-

dzo, e najpikniejsze strofy Byrona lub Musseta wicej by

go zadziwiy anieli zachwyciy, a nie zaoybym si wcale,

czy napadszy w kocu na jaki Sonet Petrarki lub jak can-

zone Tassa, ten kochanek przyszoci nie zawoaby urado-

wany: „Szczliwi Wosi! wy jedni rozumielicie mio!"
A mio Dantego?

e Beatrice kocha — od dziewitego roku ycia, jak

mówi, czy tylko od omnastego— e j cae ycie pamita,
któby móg wtpi lub przeczy. Ale w Sonetach i c;mzo-

nach Vita Nuova ta jego mio ma wyraz tak wyszukany

i sztuczny, jak u wszystkich jego poprzedników sonetystów,

a w komentarzach wyraz pedantyczny i nacigany. e Bea-

trice bya dugo tak dla niego uwielbian dam od poezyi,

dowodzi choby ten fakt, e czowiek onaty i ojciec dzie-

ciom tak otwarcie i miao mówi o swoich zapaach. Ze si
w tej tsknocie i rozpaczy miosnej pociesza, i nie filozofi,
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ale rónemi miostkami, to pewne, to sam zeznaje, sam sobie

wyrzuca. Jemu ciy na sumieniu ten popd namitnoci

:

w swojej wdrówce jest przejty skruch i strachem o sie-

bie samego, a u wrót Raju Beatrix gromi go surowo za te

jego grzechy. Taka bya jego ziemska mio i róne ziem-

skie mioci.

Ale ta mio, któr w terzinach swoich opiewa „poemat

wity", nie ma nic wspólnego z „czuem poddastwem" tru-

badurów, ani te z t namitnoci, „mocn jak mier", lecz

wycznie ziemsk, której tragiczne tajemnice objawi mia
Szekspir. W Boskiej Komedy i uio pojta jest w znacze-

niu czysto nadnaturanem, ona tam jest pierwiastkiem oy-
wiajcym, si kosmiczn, wielkim prdem przepywajcym

przez „cae mnrze bytu" i przez wszystkie trzy królestwa

niewidzialnego wiata. Mio i wiato, to s dwa czynniki

skadowe tego kosmos, obejmujcego wiat materyi i wiat

duchn, dwa pierwiastki, nadajce mu spójno, jedno, ad
i zwizek cudowny.

Mio moe bdzi i grzeszy, skoro jest w duszy,

skoro przestaje by prawem mechaniki ub popdem instyn-

ktu ; ale wtedy take moe sta si zarodem wszelkiej cnoty,

jak „wszelkiej czynnoci cigajcej kar". T ogóln za-

sad, która rzdzi calem jego kosmos, stosuje Dante take

do tego mikrokosmu którym jest czowiek, do pocigu zmy-

sów i do mioci kobiety. Skonno taka moe wie czo-

wieka do upadku i do upodlenia, tak, e on „zwróci swe

kroki na t drog myln, gonic za szczcia zudnemi

obrazy, które obietnic nie ziszczaj adnych" ; ale ona take

staje si ródem pragnie i de najwzniolejszych, form
na odlew „przymiotów dobrych i nawyknie prawych", kiedy

zwrócona do wzniosych przedmiotów i „przejta jest cnot

wysok".
Kiedy wic zastanowienie i pami zwróci na siebie

samego i na swoj przeszo, kiedy „w niedoli wspomina

o dniach szczcia", musia Dante pomyle i o tej dziewczy-

nie, która obudzia pierwsze uderzenia jego serca i pierwsze

dwiki jego liry. Jej zawdzicza swoj chwa, jej to, e
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„nad gmin si wzniós", jej obraz zachowa cala czysto
dziewicz, poród tyla wspomnie, tylu innych nie tak nie-

pokalanych mioci, a wreszcie w niej bya ta godno i po-

waga, to „pitno dokonania i doskonaoci", jakie na czo-

wieku mier tylko wyciska. W ten sposób, naturalny zupe-

nie i atwy do pojcia, staa si Beatrix w planie „poematu

witego" symbolem idealnej mioci, a niezrównany urok

sztuki uzupeni, wyksztaci ten pomys i zrobi z niego wznio-

s posta, któr widzimy w Boskiej Komedijl. W roli prze-

wodnika po niebiesiech i tlómacza witych tajemnic, przy-

biera córa Portinarich rozmiary nadludzkie i nadprzyrodzone,

i wydaje si czasem jak eby bya dojfkouaem wcieleuiem

znajomoci Boga, absolutn i najwysz wiedz.

Tylko Beatrice, bdc anioem stróem i niebieskim

przewodnikiem dawnego kochanka, nie przestaje mimo to by
jego muz i jego natchnieniem przy pisaniu „poematu wi-
tego". Ona to wszake za przewodnika po ciemnych regio-

nach kary i pokuty wybraa mu Wergiliusza, „zaszczyt i wia-

to poetów", wielkiego w staroytnoci piewaka zagrobowych

krain, tego który take opisywa zstpienie do piekie, des-

census Averni. Ona, i nieraz nawet, przykazuje Dantemu,

eby, jak wróci na ziemi, opisa wszystl^^o, co z aski

jej widzia: „Ty zapisz to sobie dobrze, a sowa, które ode-

mnie syszae, pamitaj powtórzy tym, których ycie na

ziemi jest tylko gonitw ku mierci". Donna gentile z mo-
doci Dantego staa si wspaniaomyln ordowniczk jego

zbawienia, i wspomoycielk przy dziele które miao go nie-

miertelnym zrobi na wieki. A nic nie da si porówna z t
sztuk, z jak on poczy zdoa rzeczywisto i ycie z idea-

em, w tem przemienieniu, w tej transfiguracyi istoty ziem-

skiej w uwielbion.

A wic nie w mioci tkwi tajemnica „tragedyi Dan-

tego". W czeme?
Czy sowo to, czy tajemnica tragedyi Dantego nie znaj-

dzie si czasem w jego religijnym lub politycznym ideale,

w pojciu, jakie mia de Civitate Dei, albo o ziemskiem ludz-

kiem spoeczestwie? w zaprzeczeniu straszliwem, jakiego
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dozna ten idea, czy to pojcie, od wspóczesnego wiata lub

od tego który nasta póniej?

Dante gromi i choszcze duchowuyci z oburzeniem i po-

gard namitn, nieubagan; Dante skazuje papiey na pie-

ko; Dante, w Raju samym, przez usta w. Piotra rzuca Ko-

cioowi na ziemi ten wyrzut straszny, e niebo musi si za

niego rumieni. A wic on chyba katolikiem niejy? Takie

uczuci{i, takie potpienia nie godz si z t ulegoci i czci,

jakie nam dla Kocioa nakazuje wiara. Na takiej podstawie

oparci, badacze Dantego niektórzy widz w nim zapowied,

poprzednika póniejszych buntów przeciw Kocioowi, ukry-

tego przyjaciela Albigensów jedni, inni poprzednika Lutra.

Jeszcze inni, a przedewszystkiem jeden z najpowaniejszych,

Karol Witte, skadaj cay przebieg i przemiany stosunku

poety do wiary i Kocioa, skadaj w sposób tak logiczny

i misterny, e na pierwszy rzut oka ich twierdzenie moe
si wyda prawdziwem i przekona. Podug tego wykadu
Dante byby przeby i w dzieach swoich wyranie oznaczy

trzy przemiany, czy epoki, religijnych uczu i przekona.

Pierwsza, to prosta, dziecinna wiara lat modzieczyci: jej

lad czy wyraz przechowa si w Vita Nuoca. Ale mier
ukochanej Beatrice zatrzsa caym jego wiatem moralnym,

zachwiaa jego wiar, kazaa szuka prawdy i pociechy

w filozofii, w rozumie, w ziemskiej wiedzy: temu okresowi

jego ycia odpowiada Convito. Ale ta mdro ludzka nie

moga wystarczy na zawsze: przyniosa zawody, nie daa
prawdy, uspokojenia. Z tego udrczenia doszed Dante do

trzeciego i ostatniego stanu duszy: przebywa piekielne mki,

czyci si i rozjania stopniowo, a wreszcie znalaz i dawn
wiar (Beatrice), i prawd, i niebo. To jego wdrówka i jego

wyznanie o sobie w Boskiej Komedy i.

Tómaczenie na pozór bardzo jasne i pewne, ale nie

prawdziwe. Naprzód wiadczy przeciw niemu chronologia,

nastpstwo dzie Dantego. Convito byo pisane, kiedy Kome-

dya bya ju dobrze od kilku lat poczta, nie móg wic szu-

ka prawdy i pociechy w filozofii w czasie, kiedy ju l)y

o niej zwtpi, kiedy mia si od niej odwróci. Prócz tego
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za fakt3'czaego wiadectwa i zaprzeczenia, jest drugie nie

mniej stanowcze i niezbite, to Dante sam i jego czas, jego

wiat. Kto w nim widzi niepokój i rozterk ducha, jakiego
Fausta szukajcego prawdy wszdzie a na próno, a z tego

zwtpienia kae mu ucieka do wiary, jako do uspokojenia

i wypoczynku, ten przenosi w dusz Dantego i w jego czas

uczucia, walki, rozterki duszy czowieka nowoytnego — swo-

jej wasnej moe, wielu innycli z pewnoci. Ale w duszy

Dantego nie byo nic takiego, i nie byo w jego wiecie.

„On choszcze ze w Kociele, jak nikt drugi, ale gdzie

i kiedy wtpi im o wierze, wtpi w Boski pocztek i prze-

znaczenie Kocioa? On niejednego papiea mieci w piekle,

ale gdzie i kiedy wystpuje przeciw papiestwu? gdzie i kiedy

wtpi, a choby waha si w wierze i pewnoci, e papie
jest Namiestnikiem Chrystusa Pana, gow Kocioa? „Wy-
rzuty s gorzkie, krwawe, ale niema w nich ani najlejszego

cienia napaci na papiestwo, na dogmat, najmniejszej dla niego

ujmy, lub wtpliwoci naj przelotni ejsej o jego Boskim po-

cztku?" Jego gniew i pogarda odnosz si do udzi, do

zych uczynków, ale jego wiara jest ponad ludmi, ponad

zepsuciem, a ze nie moe jej dosign, ani zachwia. On
sam jest tak pewien swojej niewzruszonej prawowiernoci,

e Beatrice nazywa go penym nadziei synem Kocioa,
a w. Piotr uciskiem przyjmuje i zatwierdza jego wyznanie

wiary. I tak samo zatwierdza je Ivoció Sze wieków ju
jest dzieo Dantego w rku wszystkich, sze wieków widzi

i zna je Koció, a przez te sze wieków czy cho raz je-

den podniós najmniejsz wtpliwo, najmniejsz uwag czy

pytanie przeciw zupenej, nienaruszonej, nieskaonej prawo-

wiernoci katolickiej Dantego? Niezgoda wiedzy z wiar,
bunt rozumu przeciw wierze, rozterka w duszy jako icli sku-

tek, tego wieki rednie nie znay, nie przypuszczay, to jest

pojcie i uczucie im zupenie obce".

„Wieki rednie, eby rzecz zamkn w jednem sowie,

nie na to posugiway si rozumem, eby Objawieniu prze-

czy, ani na to nawet, eby je ledzi i sprawdza, ale na

to poprostu, eby je objani, eby je- uczyni jeszcze bar-
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dziej widoozaem, jasnem, niewtpliwem. Filozofia bya w zgo-

dnoci uajzupeniejszej z religi, a Arystoteles uchodzi za

mistrza rozumu i myli, bo uchodzi za suebnika wiary.

Dla w. Anzelma, jak dla w. Tomasza, jak dla Dantego,

nauka bya „dusz uszczliwieniem, Oblubienic Boga, Jego

Siostr i Córk ukochan", dlatego wanie, e w ich poj-

ciu i przekonaniu ona nie bya niczem innem, jak sub
i chwa Bo, gloryfikacy Przedwiecznego Sowa, Boskich

prawd ludzkim tylko wyrazem".

„Nie, eby spekulacya scholastyczna miaa bya zgoa nie

zazna niepewnoci, wtpliwoci, wszystkich bolesnych waha
i obaw, nieodcznych od porodu wielkich myli. Ale te nie-

pewnoci i wahania ówczesne )yy co do istoty swojej i co

do zakresu od naszych zupenie róne. Nie naruszay one

ani podstaw, ani nawet formy Objawienia, nie drczyy su-

mienia tego czowieka, który myla i bada. W dogmat wie-

rzy wtedy kady i stae, a jeeli kto wtpi, to w rozum

tylko, a raczej w swoj wasn osobist zdolno korzysta-

nia z niego jak naley. Dzi dzieje si wanie wprost prze-

ciwnie, na wspak: wierzy si rozumowi, jemu jednemu tylko,

a kiedy si wtpi, to o wierze i w ni".

Dla lepszego objanienia, gbszego wejrzenia w sam

rdze religijnoci Dantego, zestawienie z dwoma poetami pro-

testanckimi. Milton pisa „poemat wity, bosk epope,

o upadla czowieka, Klopstock o jego odkupieniu. Ale na-

tchnienie Dantego jest wysze, jego pomys wikszy i zu-

pelniejszy . . . Milton zupenie potnym, zupenie sob jest

tylko, kiedy za przedmiot ma upadek i potpienie . . . Klop-

stock zostaje zawsze poniej swego zadania". Dante, katolik,

i dlatego, e katolik, jeden zdoa nie by, jak Klopstock

lub Milton, dzieckiem swego wieku, ale umia by synem

Kocioa wiekuistego. Kocioa wojujcego, taksamo, jak cier-

picego i tryumfujcego. „On jeden obj wielk cao taje-

mniczego zamiaru i dziea Boego, i jeden poj i obj
w dziele swojem sprawiedliwo, ask i zasug, i opisa

z tymsamym zawsze gieniuszem i sztuk, zgroz piekie,

czyca nadziej i niewymowne nieba radoci".

St. Tarnowski : Julian Klaczko. 23
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Niezachwianej prawowiernoci, tego nieistnienia wszel-

kiej wtpliwoci w wierze, dowodzi wszystko, co Dante mówi,

ale nie mniej to, czego on nie mówi. On stale, cigle, robi

zwroty na siebie samego, niby zwierzenia, daje pozna stan

swego sumienia i jego wyrzuty. On bierze i ciga do siebie

wszystkie kary za grzechy, które widzi w sobie: pych, gniew,

lubieno. Ale koo heretyków i sekciarzy, koo tych, co ro-

zumu uywali na ze, przechodzi bez wraenia, i te kary go

nie poruszaj, bo nie czuje w sobie tej winy. Jacy za s
ci ludzie, co uywali rozumu na ze i na co go uywali ? Czy

ci, co wyzywali Boga zuchwale i naprzeciw Jego „Objawie-

nia z nieba stawiali wiedz wysza z ziemi?" Bynajmniej;

to s ci, co swego rozumu uywali na ze rady, podstpy,

zdrady w sprawach praktycznych, politycznych.

Co wicej : poemat jest obrazem wszystkiego zego, ja-

kie Dante widzia w swoim wieku i wiecie — adnego nie

brak, kade jest, i kade zgromione z si i surowoci nie-

ubagan. Jednego nie ma: powtpiewania, wtpienia w Boga

i Jego wiar. Gdyby Dante by to w swoim czasie dostrzeg,

czy byby pomin, przemilcza, moe przepuci? Z pewno-

ci nie. „Ta cz poematu, ta grupa grzeszników byaby

niezawodnie nakrelona z najwiksz moc, na ni byoby

rzucone, na niej skupione cae w najwikszym blasku wia-

to gieniuszu". A tego niema. Dlaczego niema?

„Wieki rednie znay powtpiewanie, ale nie znay wt-
pienia, wielkiego, powszechnego, uznanego i uprawnionego

niejako wtpienia; powiedziabym podobnie o Boskiej Kome-

dyi, e ona zna i opisuje wiele zego, naturze naszej waci-
wego, ale nie zna i nie obejmuje zego w jego pojciu

transcedentalnem i absolutuem. Dante zna i rozumie ze w sa-

mych tylko jego czciowych, praktycznych objawach i skut-

kach, w jego moralnych, spoecznych i politycznych wynikach;

nie zna go i nie pojmuje w jego przyczynie jednej, jednoli-

tej, teoretycznej, w jego pierwiastku tilozoticznym i w jego

zasadzie oderwanej, samej w sobie. Zna on oczywicie ne-

gacy, przeczenie, bo dla niego, jak dla najprostszego, naj-

prostoduszniej wierzcego z wierzcych i prostych, kady
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grzecli jest ju przeciwiestwem, negacy Boga, a pocztkiem

jego s namitnoci lub korzyci ludzkie. Ale przeczenia me-

tafizycznego, absolutnego, negacyi, która przeczy by prze-

czy, i wali dlatego tylko by wali — bez powodu w nami-
tnoci lub w korzyci czowieka, ale tylko sam moc ko-

niecznoci swojej natury i swojej logiki — tej, która wszystko

rozkada, a dochodzi do niczego, do nicoci, która materyal-

nego nie ma w sobie nic, bo jest duchem, duchem, który

zawsze tylko przeczy, jak mówi o sobie Mefistofeles Goe-

thego — takiej negacyi Dante nie zna, ani si domyla. A w. du-
gim spisie grzechów, który piewak Pieka przed nami roz-

tacza, brak jest jednego grzechu gównego, grzechu nieokre-

lonego, nieograniczonego wtpienia bez celu i koca, grzechu

bezdennego badania i dochodzenia bez granic i kresu. Niema

go w poemacie, bo go nie byo w pojciu i wiedzy poety,

jak nie byo w sumieniu i samowiedzy wspóczesnego mu
wiata".

Po tych sowach, na zakoczenie to Credo, które Dante

odmawia przed w. Piotrem.

Kto skoczy czyta, ten chciaby, eby zaraz, natych-

miast, zagra mu kto to Credo z Mszy Palestriny, które swoim

gociom zagraa pani Albani; chciaoby si czego, coby prze-

cigno, podnioso, ujo w wyraz poetyczny to wraenie

i wzruszenie powane, uroczyste, religijne, jakie robi ten roz-

dzia wspaniay, a w nim zwaszcza jego zakoczenie. Ka-

tolik czuje si podwyszonym, utwierdzonym i rozgrzanym

w swojej wierze przykadem Dantego — i sowami Klaczki.

W naszych czasach dopiero, w tych czasach powszechnego

wtpienia, negacyi co przeczy by przeczy i wali by wa-

li, co wszystko rozkada a dochodzi do niczego, do nicoci,

w takich czasach takie sowa s , one z kolei, i obrazem wieku,

i upomnieniem dla niego, i krzepicym kordyaem dla tyci,

«o nie wtpi, co w niezgod rozumu i wiary nie wierz.

Ale trzeba byo zapewne takich czasów jak te, trzeba

byo w nich y, na nie patrze, niemi si drczy, na to,

by takie sowa, takie wyznanie wiary i taki na jej cze
hymn z siebie wydoby.

18*
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Stary Ksi cignie rzecz swoj dalej. „Tragedy Dan-

tego" widzi nie w rozterce jego ducha, ani w nieszczciach

jego jcia, ani w niioci, ani w sprzecznoci midzy wiel-

koci zamiaru a monoci wykonania, ale w stanie wiata

za jego ycia, w jego stosunku do tego stanu. Czas to jeden

z tych przejciowych, krytycznych, w których „dawne poj-

cia i zasady maj ustpi si nowym".

Wiek XIII by jedn z takich epok. redniowieczny

system, czy idea, wielkiej jednoci chrzeciaskiego wiata

pod zwierzchnoci duchown papiea a wieck cesarza,

nigdy w zupenoci nie osignity, ale oparty w zasadzie na

równowadze i harmonii, a obfity w wielkie skutki, znika sto-

pniowo, a wystpuj na jego miejscu pierwiastki póniejszego,

nowoczesnego wiata. Indywidualno narodów i pastw wy-

rabia si i ronie, a maleje znaczenie cesarstwa. Nauki za-

czynaj si oddziela od wspólnego pnia teologii, chc by
same przez si. Jzyki, dotd vidgares, dobywaj si na

wierzch i uszczuplaj wyczne panowanie aciny. wiado-

mo narodowa wychodzi z pod dotychczasowej kosmopoli-

tycznej solidarnoci stanów czy powoa. Koció nie szuka

nowych zdobyczy, nie gosi wojen krzyowych, ale skupia

si w sobie przez nowe zakony i przez sobory. Ukad spoe-

czny, oparty dotd na wspólnoci poj i zawodów, teraz

zwraca si w gb si wspólnych spraw lub korzyci, a trzyma

si i zamyka si w pewnych terrytoryalnych granicach. „Te

nowe podwaliny spoeczestwa, które pod ziemi ukaday
si pomau, one dla wspóczesnych widzialne nie byy. Oni

widzieli tylko zwaliska, tylko wstrznienie i rozwiedzenie

si wielkiego gmachu przeszoci. Organizm, który si mia
objawi, by cay jeszcze zamknity w swojej poczwarce, a ta

nie dziw, e moga wydawa si ohydn".

Dante szuka, da we wszystkiem regularnej budowy^

adu, logicznego zwizku : czas zamieszany i bezadny mu-

sia go razi i mczy. W tym za „dziwacznym jeszcze

bezksztatnym wiecie", jego miasto rodzinne przedstawia wi-

dok szczególnego zamieszania i pomieszania poj, spoecz-

nego i moralnego bezadu. On boleje, cierpi, drczy si^
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gniewa si i oburza. Ale kiedy wygnany niesprawiedliwym

wyrokiem, oddalony by od wszystkich tych spraw biecych
i praktycznych, on wznosi si nad te, a skupia si i za-

gbia si coraz bardziej i wznosi si coraz wyej w sobie

samym, w swojej myli i „z niej zbudowa system polityki

uniwersalnej, od którego spodziewa si i wyglda ratunku

dla wiata". Tu wtrcona nawiasem uwaga smutna, gorzka,

uwaga czowieka XIX wieku, Polaka, i emigranta: „Oczeki-

wa Królestwa Boego na ziemi, przewidywa jego przyjcie,

wszake to niestety rzecz waciwa wszystkim na wiecie

emigracyom".

Polityczny system Dantego wyoony jest w jego dziele

O monarchii.

Ponad rozmaitoci praw czy zwyczajów i ponad ksi-

tami czy królami, którzy j wszdzie roztropnie stosowa

maj, powinna by jedna wola najwysza, zwierzchnia, która

jedno celu wyobraa i wyraa. Jedno ta konieczna jest

jego zdaniem tak samo w wieckim, jak w duchownym po-

rzdku rzeczy; jeeli chrzeciastwo potrzebuje papiea dla

swego wiecznego zbawienia, to niemniej potrzebuje cesarza

dla swego doczesnego dobra i zdrowia. Obie te instytucye

s zarówno Boskiego pocztku, a kto nie widzi cisego, nie-

rozerwalnego, koniecznego zwizku midzy jednoci w Ko-

ciele a jednoci w cesarstwie, ten „rozdziera nieszyt ca-

odzian sukni Chrystusa Pana".

Dante uzasadnia filozoficznie, okrela, formuuje ten re-

dniowieczny system czy idea, nigdy nie urzeczywistniony,

ale yjcy jednak przez wieki, w chwili wanie, kiedy on

zaczyna wychodzi ze wiadomoci ludzkiej, kiedy traci

wiar i powag. Wszystko obraca si i powstaje przeciw

niemu; ale Dante chce wstrzyma prd i pd si nowych,

a nawouje, wzywa do utrzymania i przywrócenia dawnego

porzdku, do witego Pastwa Rzymskiego, do uniwersalnej

Monarchii.

Przez chwil moe si nawet udzi, e jego marzenie

stanie si rzeczywistoci. Henryk VIT wyprawia si za Alpy,

chce w Rzymie wzi cesarsk koron. Wyprawa marna,
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saba, w której nie byo nic i z litórej nic nie zostao, prócz

odbytej ceremonii koronacyi; ale Dante wita tego Cesarza,

jak zbawc, jak posanuika Boego, wierzy, e przez niego

stanie si to czego sam pragnie, i w sowach niesychanej

namitnoci i wzgardy wzywa go, by poskromi, upokorzy,

ukara wszystl^ich opornych, a przed wszystkimi t mij,
to zwierz nieczyste, co swoim wyziewem zaraa ca trzod,

cae Wochy, a nazywa si: Florencya!

„Trudno si dziwi, e tej zniewagi, tych istów z r. 1310

i r. 1311, Florencya przebaczy mu nie moga".
Kiedy za wyprawa skoczya si marnie, kiedy Hen-

ryk VII umar w powrocie, wanie liiedy oblega i próbo-

wa wzi Floreucy , Dante tómaczy sobie taki koniec wy-

prawy i sprawy tem, e Henryk wybra si zawczeuie na

spenienie wielkiego dziea, a Wochy nie byy jeszcze go-

towe i godne tego spenienia. „Do koca ycia pozosta

wiernym tej myli Mouarchii uniwersalnej, temu ideaowi

witego Rzymskiego Cesarstwa; a po zawodzie z r. 1313,

jak przed nim, wysawia ten idea i przepowiada jego spe-

nienie w swoim poemacie witym".
„Ten „poemat wity" jest cay przejty t sam ide,

zasad, wiar: ou z niej si pocz, jej suy, j ma za swój

cel. My wszyscy mylimy si, kiedy nazywamy Bosk Kome-

dy epope rednich wieków, albo kiedy sdzimy, e Dante

mia na myli i chcia stworzy tak poetyczn Summ re-

dnich wieków, jak w. Tomasz zoy ich Summ teologi-

czn. Nie, to nie epopea ani z formy, ani z treci, ani z za-

miaru, „nie Iliada rednich wieków, ani theogonia katoli-

cyzmu, ona jest poematem moralnym i politycznym, grzmi-
cym Izaiaszowem prawie napomnieniem, wymierzonem do

wspóczesnych pokole, do tego pokolenia, które patrzao na

Wielki Jubileusz 1300 roku! Teraniejszo, obecno, wiat
w pierwszej chwili XIV wieku, oto przedmiot, oto jedyny

cel poematu wielkiego Florentczyka. Wszelka inna epoka,

jeeli w nim wystpuje, to mimochodem tylko, jako przypad-

kowe wspomnienie ; wszelkie wypadki dawniejsze, poprzednie,

jeeli s wymienione, to epizodycznie dla przykadu tylko.
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albo dla ozdoby, czasem nawet dla fantazji lub kaprysu.

Sam ten zrb wspaniay, czy rusztowanie Boego gmachu

wszechwiata, sama nawet mistyczna pielgrzymka po trzech

zagrobowych królestwach, wszystko, a do pokornych i rze-

wnych wyzna i spowiedzi grzesznej duszy, wszystko jest

przyborem tylko i pozorem, a nie istot, treci sam i praw-

dziw gówn myl dziea; wszystko to, to ramy dopiero,

ramy wspaniae — prawda — tego obrazu lub raczej tego zwier-

ciada, które poeta chce stawi przed oczy ywemu i wi-

dzialnemu wiatu, wiatu wspóczesnemu, chrzeciastwu swego

wieku. „Odoywszy na bok subtelne dochodzenia" — mówi
wyranie i w sposób bardzo charakterystyczny sam Dante

w licie dedykacyjnym do Can Grand delia Scala— „mona
powiedzie krótko, e celem tego dziea, w jego caoci, jak

w jego szczegóach, jest: yjcych tem yciem wyrwa z tego

ndznego stanu, a prowadzi ich do innego, szczliwszego".

Dla yjcych za w tem yciu — znamy ju pod tym wzgl-

dem wyobraenia Dantego — stan ndzny pochodzi podug niego

z braku jednoci, z braku zwierzchnej wadzy i kierunku

w doczesnym i wieckim porzdku rzeczy; a stan szczliw-

szy da si osigu jedynie przez odbudowanie tej jednoci,

przez powrót do witego Pastwa Rzymskiego, przez utwo-

rzenie Monarchii uniwersalnej. To przekonanie, ta wiara, jest

natchnieniem wieszcza Boskiej Komedyi w kadej strofie jego

poematu, jak bya natchnieniem filozofa, rozmylajcego nad

traktatem o ogólnej polityce i jej zasadach, i publicysty, rzu-

cajcego w wiat pamflety z r. 1310 i r. 1311. To jest myl
jego ycia caego, to dusza caego jego dziea, to jego hoc

opus, hic lahor! .. ."

„Dla nas gówn treci, istot sam poematu, s te

przybory i dodatki, te epizody: one nas obchodz, one wpra-

wiaj w podziw, one stanowi wielko poematu. Ale dla

Dantego one nie byy celem, on nie dla nich pisa, tworzy,

widzia oczyma duszy obrazy Pieka, Czyca i Raju. Ta ró-

nica za midzy jego zaoeniem i celem, a naszem wrae-

niem, dowodzi tylko, e nigdy poeta nie „umia tchn w rzecz

treci moralnej i politycznej tyle ycia, tyle ruchu, tyle roz-
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maitoci". Ten „stan ndzny chrzeciaskiego wiata poka-

zany jest w Boskiej Komedyi w nieskoczonej rozmaitoci

zjawisk i przykadów, w ksztatach najbardziej zadziwiaj-

cych i niespodziewanych, w swoich wpywach najbardziej za-

truwajcych i skutkach najbardziej rozkadajcych — wszystko,

co tylko jest dobrego, piknego, szlachetnego pod socem.
A cay ten obraz zmierza do jednej konkluzyi, do tej samej

zawsze nauki: e nasz wiat wydany jest na up anarchii,

a ród ludzki wyrzucony ze swojej kolei:

Pensa che ia terra non e chi governi,

Onde si svia Tuinana taraiglia.

System polityczny i spoeczny Dantego wystpuje i przy-

pomina si w caym jego poemacie, ale streszcza si najwy-

raniej, stwierdza si najbardziej stanowczo w tem, co mówi

Justynian w Raju (VI), Hugo Capet w Czycu (XX), w. Piotr

w Raju (XXVII) i przodek poety, polegy w wojnach krzy-

owych Cacciagnida (Raj XV — XVIII). Wyraz poetyczny

tych samych poj, zasad, tego samego rozumienia porzdku
i przeznacze wiata, jaki zoy Dante w dziele De Mo-

riarclua.

„Zjednoczenie ludzkiego rodu w wielkiej chrzeciaskiej

rodzinie, zwizek i wzajemno, na ziemi „pokój, sprawiedli-

wo i wolno", oto, co widzia, czego chcia Alighieri, kiedy

dy do odbudowania rzymskiego cesarstwa. W rodku za-

pewne pomyli si i wzi go za inny, ni by; ale cel by
wielki, wiecznie prawdziwy, i godzien wielk dusz natchn
i przej zapaem. W dwa wieki po Dantem, w tej samej

Florencyi, tak podnej w ludzi nadzwyczajnych, zjawi si
gieniusz, który do dzi dnia jest dla wiata przeraajc za-

gadk :

Colui eh'a tutto i! inondo fa paura.

I ten take przyniesie wiatu swój polityczny idea, idea,

który wieki bd sobie podaway w spuciznie. I ten take
wzniesie, ubóstwi ide pastwa; tylko od tego pastwa nie
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bdzie da ni cnoty, ni honoru, uzna je nad to wszystko

wyszem. I ten take bdzie wychwala starych Rzymian,

tylko ju nie za urojony brak samolubstwa i za mnieman
dobr wol i ojcowsk opiek nad wiatem; bdzie podzi-

wia i chwali ich drapieno, ich chciwo, ich twardo,
nieubaganego ich ducha j)odboju i panowania. Jedno ludz-

kiego rodu, wzajemno i mio w chrzeciaskiej rodzinie,

to dla nieg-o puste sowa, bez znaczenia i treci: wojna wszyst-

kich przeciw wszystkim, to jedyna prawda i jedyny fakt.

I on take wzywa bdzie przyjcia, ale nie cesarskiego ora,

tylko lwa i lisa zarazem (volije e leone), poczonych w oso-

bie szczliwego tyrana ; i on wyglda Messyasza, ale od swego

Messyasza nie wyglda ani pokoju, ani sprawiedliwoci, ani

wolnoci, jednego tylko da od niego . . . sukcesu. I on ma
take swojego Cezara, ale tym Cezarem jest... Cezar Bor-

gia! Dla honoru ludzkoci, dla godnoci ludzkiej duszy i ludz-

kiego umysu, dla czci i dobrej sawy woskiego imienia

dzikujmy Bogu i cieszmy si, e moemy wspomnie Mo-

narchi Dantego, kiedy nam wypominaj Macchiavellowego

Ksifcia^'.

„Niemniej jednak wyzna trzeba, e ten polityczny idea

Dantego by uud, najbardziej moe uudn ze wszystkich,

jakie kiedykolwiek wielkiego ducha opanoway, i e to zu-

dzenie ciyo i ciy dotd swoim ponurym cieniem na jego

„poemacie witym" ; ono to wybija na nim to pitno nie-

wypowiedzianego smutku i rozdzierajcej boleci. Jemu nie

do sawi jaki dawny i przeszy porzdek rzeczy, nie do
aowa, e ju znikn, nie do wynosi go pod niebiosa

w swojej pieni i otacza go caym czarem swojej sztuki,

on nadto jeszcze wierzy w cigo i nieprzerwalno, w rze-

czywist obecno swego systemu, w jego wiekuisto. Sy-

stem ten, to podug niego jedyna droga i prawda i ycie;

wszystko inne jest marnoci tylko i faszem, wystpnem
zboczeniem z prawdziwej drogi, „nowym upadkiem Adama".

On si opiera, nie daje si, nata si, walczy, bije si

i krwawi ; on nie jest piewakiem tylko piknej bohaterskiej

przeszoci, on jest jej ostatnim rycerzem, umierajcym gla-



282 JULIAN KLACZKO.

dyatorem tej sprawy bez jutra. Samson na wspak —i Samson

niemuiej od tamtego lepy — chce wbrew przeznaczeniu po-

deprze i utrzyma zachwiany gmach rednich wieków, i kon-

wulsyjnem, rozpaczliwem wysileniem obejmuje ramieniem ten

filar cesarstwa, najbardziej podkopany, najbardziej trzscy

si ze wszystkich, jakie t budow trzymay".

„Tragiczna ironia losu w tem jeszcze tkwi i objawia si,

e ten „namitny obroca, ten niezomny rycerz przeszoci,

by przecie zarazem pomimo tego, i pomimo swojej woli

zwaszcza — robotnikiem najdzielniejszym, siewc niespraco-

wanym, budowniczym najpotniejszej naszej nowszej cy.wili-

zacyi ; Jeremiasz wieków rednich by zarazem pierwszym

gieniuszem Odrodzenia".

„On, ten kosmopolita, co mówi, e w caym wiecie jest

u siebie jak ryba w morzu, co marzy o uniwersalnej jedno-

ci, a narodow indywidualno nazywa „besty o wielu go-

wach", on tej indywidualnoci narodowej daje wyraz, rodek,

warunek najdzielniejszy i najgówniejszy, kiedy narodowi

swemu daje jzyk, jemu caemu wspólny, i kiedy go wyrabia

do nieprzeczuwanej przedtem wietnoci, mocy, doskonaoci.

On nietylko przez swoj poezy pracuje nad odrbnoci, in-

dywidualnoci Woch, ale przecie on i nauk, dotd zaz-

dronie strzeony monopol aciskiej mowy, czyni dostpn
ludziom, mówicym tylko „pospolitym" woskim jzykiem

:

on przecie w Concito daje encyklopedy niejako wspóczes-

nej sobie wiedzy i nauki, a rzuca gromy gniewu i pogardy

na tych, co dla siebie tylko chc chowa prawdy nauki,

a „boj si dotknicia i jzyka prostych ludzi". Prd naro-

dowej wiadomoci i odrbnoci, prd rozszerzenia wiedzy

i nauki na wszystkich, jedna z cech póniejszego Odrodz-

nia, jeeli nie w nim ma swój pocztek, to od niego bierze

najsilniejszy popd. A któ przed nim, kto drugi tak, jak

on, czy wiat chrzeciaski ze wiatem staroytnym, co

z czasem stao si wzniosem deniem i znamieniem Odro-

dzenia".

„Dziwne, bolesne przeznaczenie tego „jasnowidzcego"

z XIV wieku, który ca swoj wiar i ca si swoich
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przekona trzyma si przeszoci, a caem swojem yciem,

caem swojem dzieem przygotowuje przyszo! Konserwator

zasadami, gieninszem nowator, on wywoywa wanie te du-

chy, litóre zaegnywa chcia i mniema, i przyspiesza tylljo

przyjcie tego stanu rzeczy, itóry wszystl^iemi instynktami

odpycha, litóry wszystkiemi siami chciaby by odwróci

i odeprze. Ze wszystliich utopistów najnieszczliwsi, najbar-

dziej do poaowania s podobno ci, których utopi prze-

szo, którzy idea swój po za sol) mieszczc, chcieiby

wskrzesi wieki upynione. Najbardziej do poaowania, bo

nie maj tej nawet pociechy i tej nadziei, jak innym ma-

rzycielom daje przyszo, niepewna i nieokrelona; oni nie

mog na przyszo liczy i do niej si odwoywa, nie mog
mówi, e z postpem, e z biegiem czasu, który tyle zmie-

nia i tyle sprowadza, moe kiedy sprawdzi si i ich ma-

rzenie, ich idea sta si rzeczywistoci; a kade nowe po-

kolenie, nastpujc po dawnem, zadaje tylko nowy fasz,

nowe zaprzeczenie wszystkiemu, czego si spodziewali, wszyst-

kiemu, w co wierzyli. Ze wszystkich za takich utopistów

przeszoci najwzniolejszym i najtragiczniejszym by Dante;

wasnemi rkami pracowa cae ycie nad obaleniem stanu

rzeczy, który mia i gosi za jedyny prawdziwy, za jedyny

dobry, za wiekuisty, a wszystko dzisiaj, wszystko, i sama

nawet niemiertelno jego arcydziea wiadczy, e jego idea

by tylko marzeniem i marnoci..."

To wic jest Tragcdya Dantego, tak j Klaczko tó-

maczy. A na zakoczenie smutny zwrot na nasz wiat i czas,

stumiony krzyk, czy jk, ,z serca czowieka, co yje na schyku

XIX wieliu, tego wieku co wiele pragn, dy, wierzy

w swój idea, a zawiód si strasznie — i krzyk czy jk
z serca Polaka:

— „Utopista przeszoci! A czy my wszyscy, w rónych
rodzajach i stopniach, nie jestemy tem samem, co on! Czy

ten tragiczny przykad Dantego nie rozstrzyga sprawy na

korzy naszych przeciwników dnia dzisiejszego? Oni prze-

cie take powtarzaj nam zawsze i na wszystkie tony, e
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walczy z przeznaczeniem, to gupstwo, a opiera si duchowi

czasu, daremno!"

Ale rzecz nie koczy si gorycz i zwtpieniem, tylko

sowem otuchy, nadziei w lepsz przyszo, smutnem, jednak

nie rozpaczliwem.

„Na to odpowiedzmy im, jak Goethe: „To, co nazywa-

cie duchem czasu, jest moe tylko waszym wasnym du-

chem". e, jak piknie wyrazi si de Maistre, ciga si
czasem i skraca acuch, na którym uwizani jestemy do

tronu Boego, e nasza kula ziemska i nasza ladzko od-

biera czasem tajemnicze pchnicie i wstrznienie z rki
„Przedwiecznego Geometry" — czy mamy ju dlatego lada

zawieruch nazywa potopem lub trzsieoiem ziemi? czy to

powód, eby w kadem zaburzeniu widzie zaraz i uznawa
rewolucy, albo moe rewelacy jeszcze, jak niektórzy robi

gotowi? e taki wielki duch, taki gieniusz, jak Dante, móg
pomyli si i zabka, w tem jest dla nas wielka nauka

pokory; ale niema, nie powinno by pozoru i usprawiedliwie-

nia niby dla zaparcia si siebie, dla odstpstwa, dla aposta-

zyi. W epoce takiego, jak nasze, obnienia charakterów i po-

mieszania umysów, najpewniej jeszcze, najbezpieczniej trzy-

ma si wiernie tego, co przeszo kochaa i czcia. Bo

wtedy jedno przynajmniej ocalonem i caem zostaje: godno,
honor. I lepiej jest zawsze z takimi, jak Dante, myli si,

a choby i upa, nieli z takimi, jak Nogaret, tryumfowa".

Taka jest tre Wieczorów Florenckich.

Ich warto, znaczenie, zawarte w nich skarby pikno-

ci i mdroci? Niektórzy twierdz bez wahania, e to naj-

pikniejsza z prac Klaczki, najdoskonalsza, najmisterniejsza

wykonaniem. Czy tak jest? Moe; ale nie miemy ani prze-

czy, ani przyzna. Przyznajemy si za to do jednego, sta-

ego od wielu lat wraenia, e nam najpiekniejszem pismem

Klaczki wydaje si zawsze to, któremy wieo, ostatnie,

przeczytali. Najwyszy Katechizm Nierycertki! Nie: Etudes

de diplomatie przecie s nad nim. A moe Dicaj kanclerze'}

Nie. Jidiisz Ilf Nie on, tylko Dante. U Szekspira podobnie,

raz nad wszystkiem wydaje si Macheth, a zaraz potem Ham-
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let, albo Othello najdoskonalej zbudowanym. Wielcy prozaicy—
ale tylko bardzo wielcy — maj to z wielkimi poetami wspól-

nego, e mid/.y ich dzieami wybiera i przebiera jest tru-

dno. Nie pytamy wic, które z dzie Klaczki najwysze, ani

czy to wanie Wieczory Florenckie. Nie moemy za pyta,

na to brak nam znajomoci i Dantego i dantejskiej litera-

tury, czy one s ostatniem sowem w tej wielkiej kwestyi,

czy rozwizuj zagadnienie raz na zawsze i zupenie, bez

moliwych w przyszo sprostowa lub pogbie. Sdzimy
owszem e jak dugo nie skoczy si ta nasza dzisiejsza cy-

wilizacya, tak dugo nie zamknie si i kwestya Dantego; je-

dni po drugich bd ludzie przystpowa do tego kolosa

z podziwem, ze czci, z namitn dz zrozumienia i zg-
bienia. Z tych ludzi nie jeden moe znajdzie w Klaczce i do-

wiedzie jak pomyk i j poprawi.

To wszake prostym zdrowym rozsdkiem obj mona
i miao twierdzi, e jeeli nawet dzieo Klaczki nie jest

ostatniem sowem o Dantem na wszystkie wieki, to jest ta-

kiem pod niejednym wzgldem: i znajomo, zrozumienie Dan-

tego posuwa naprzód tak dzielnie, tak skutecznie, e na nasz

czas ono jest podobno ostatniem sowem dantejskiej krytyki^

a w maych rozmiarach jest dzieem wielkiem. Wizerunek

Dantego w rozmowie pierwszej, natura czowieka i gieniuszu,

jego mio w rozmowie drugiej, jego stosunek do wiary

i Kocioa w trzeciej, to jest taka massa i taka jasno wia-

ta, rzucona na t posta^ e kady, chce czy nie chce, musi

j widzie wyraniej, janiej ; a nikt zaprzeczy nie zdoa,^

e to prawda. I to wiato zostanie, bdzie owieca wszyst-

kich tych, co kiedy w przyszoci dalsze pasmo tej samej

pracy podejm. W tem za szukaniu prawdy o Dantem ubo-

czne, dodatkowe, epizodyczne niby rzuty oka na mio i poe-

zy mioci w wiekach rednich, albo ten szkic Michaa Anioa,

nakrelony tak potnie, jak eby on sam by rzuci wglem
na cian rys swojej postaci— a w kocu to, co najmniej way
i znaczy, ale co pociga, olniewa, napawa rozkosz i podzi-

wem, wietno sowa, stylu (w oryginale ma si rozumie).

Nie, nie zginie to, co Klaczko o Dantem napisa, a sam Dante,.
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gdyb}' takie o sobie wiadectwo wyczyta, pomylaby, e
ono jednak nie jest jego niegodnem.

Takie jest, w uaszern przekonaniu, znaczenie Wieczoróic

Florenckich w literaturze powszechnej. W naszej polskiej?

Przed laty, kiedy mielimy sobie za powinno przeoy
Causeries na. jczyk polski, dodalimy do przekadu przedmow.
W niej jest odpowied na powysze pytanie:

„Nic w naszej literaturze rzadszego, jak prace z zakresu

literatury powszechnej lub sztuki. Prawda, e u siebie i nad

wasnemi rzeczami mamy tyle do roboty i tyle jeszcze do

zrobienia, i na zagraniczne nie zostaje uam si, ani czasu.

A jednak nic tak zwizku naszego z owiat powszechn
wszem wobec nie dowodzi, jak rzeczy przez Polaków pisane,

treci swoj cay wiat cywilizowany obchodzce, a napi-

sane z takim zasobem nauki i zdolnoci, e znawcy i uczeni

tego cywilizowanego wiata musz zwróci uwag na dzieo,

a autorowi zrobi midzy sob miejsce jedno z bardzo wy-

sokich.

Z coraz rzadszem te niestety, ale dlatego moe wa-
nie i coraz milszem uczuciem chluby, czyta si niniejsze stu-

dyum, stawiajce miao najtrudniejsze zagadnienia z zakresu

literatury i sztuki, rozwizujce je szczliwie i umiejtnie, i roz-

janiajce najskrytsze tajniki natury i gieniuszu dwóch ludzi,

którym równych widziaa ludzko par razy, ale nad któ-

rych wikszych nie wydaa nigdy.

O ile ten dyalog, szlachetn form nawet tak dobrze

przypominajcy pikue czasy literatury i sztuki, wpynie na

t znajomo Dantego i Michaa Anioa, jak dotd mamy,
lub j zmieni, i jak przyjtym bdzie przez tych, którzy

wicej maj od nas Polaków w takich sprawach gosu, prze-

sdza si nie powaam. To wiem, e odkd w Polsce pisa
zaczto, nigdy jeszcze w kwestyach literatury zagranicznej

lub sztuki nie byo przez Polaka napisanem nic, coby wag
swoj, gbokoci nauki, przenikliwoci myli, wykwiutno-

ci krytycznego i artystycznego zmysu, a wreszcie ukadu
doskonal proporcy i stylu wietnoci , choby zdaleka bar-

dzo przybliao si do tych Florenckich Wieczm'ów.
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Kiedy nasi dzielni pisarze XVI wieku obrabia chcieli

przedmioty powszechnego zajcia i znaczenia, pisywali o nich

po acinie. Mieli suszno; rzeczy, do powszechnego uytku
przeznaczone, powinny si pisa w jzyku powszechnie zro-

zumiaym. Tak sam suszno mia i Klaczko, kiedy t
prac swoj napisa po francusku. Ale jak Resjpuhlica Mo-

drzewskiego, cho w obcym jzyku do polskiej literatury na-

ley, tak i ta innego porzdku i zakresu praca najwietniej-

szego dzi z polskich pisarzy, staje si z natury wasnoci
i ozdob naszego pimiennictwa, staje si i zostanie jego

chwaa.



II.

Powiót do Wiednia. Bauk dla krajów. Klaczko w Wiedniu. Hr. Karol

Lanckoroski. List o Sienkiewiczu. w. Franciszek i got3'cyzm woski.

Przedsibiorstwo asfaltowe skoczyo si strat zamiast

spodziewanych zysków, musiao si rozwiza. Klaczko po-

wróci do Parya, mieszka na rue Matignon 14, w dwóch

maych pokoikach w dziedzicu. Dawni przyjaciele wymie-

rali jeden po drugim. Nie byo ju Januszkiewicza; w r. 1877

umar hr. Aleksander Branicki, do którego by bardzo szczerze

przywizany; w r. 1879 Horacy Delaroche. Zostaa przyja
z rodzinami tych zmarych. Pani Aleksandrowa Branicka lu-

bia i umiaa uprzyjemnia mn ycie mi rozmow w raaem

doborowem kóku, na jej prob pozwoli Klaczko, nie bez

oporu, zrobi swój portret przez hr. Andrzeja Mniszcha; por-

tret ten przechowuje si w Suchy. Dom hr. Konstantych Bra-

nickich uwaa si zawsze poniekd za jego dom, tak, e
gdy raz zachorowa, lea nie w swojem mieszkaniu, ale u nich.

Hr. Stanisaw Plater-Zyberk by mu nietylko wierny w przy-

jani, ale im dalej, tem w niej serdeczniej szy. Z Wodzimie-

rzem Czackim;, od r. 1879 nuncyuszem papieskim w Paryu,

zawizaa si po raz pierwszy blisza cilejsza znajomo
i wzajemna sympatya tych dwóch wyjtkowo wietnych umy-

sów. W wiecie francuskim, literackim i artystycznym sto-

sunki nie serdeczne zapewne, ale coraz rozleglejsze i pod

wzgldem towarzyskim mie. Autor Studyóio dyplomatycznych

i Wieczoróiu Florenckich by naturalnie podan ozdob
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W tych kolach, podanym sdzi i powag w kwestyacb

czy politycznych czy literackich. Stary Buloz, jego zi miody

Pailleron, wtedy na szczycie swoich powodze i sawy, stary

ks. Broglie, Albert Sorel, hr. d'Haiissoaville, to blisi znajomi

Klaczki midzy franciiskiemi znakomitociami. Ale wicej ni
bliska znajomiie czya go z jednym cudzoziemcem wie-
tnego stanowiska i znaczenia. Lord Lytton, syn sawnego po-

wieciopisarza Bulwera, za modu poeta (przerabia Niebosk
Kome^y na duo wikszy, ale te i duo sabszy poemat

Owal tka fool of time), doszed w subie publicznej do naj-

wyszych godnoci. By wice-królem ludyj, w kocu amba-

sadorem angielskim w Paryu. Kiedy pozna si i zaprzyjani

z Klaczk, nie umiem oznaczy, ale musiaa to by wicej ni
znajomo i sympatya, bo Klaczko wspomina go czule, a listy

lorda Lytton do niego wiadczyy o ywem rzetelnem uczuciu.

Niespodzianie nowa zmiana w yciu Klaczki: powrót do

Austryi, do Wiednia. Jakim sposobem? z jakiego powodu?
w jakim celu? ').

Dunajewski by ministrem skarbu. Jego wejcie do

rzdu byo przygotowane (cho nie wiadome) od czasu, jak

hr. Taaife ukada program i podstawy swoich rzdów (w r. 1879)

z najpowaniejszemi gowami ówczesnyci stronnictw w Ra-

dzie pastwa, jak Hohenwart, hr. Henryk Clam-Martinitz,

Grocholski i t. d.

Dunajewski, kiedy obj ster skarbu pastwa, mia so-

bie za obowizek i chcia szuka rodka na zupen zaleno
tego skarbu od pewnej grupy finansistów skupionej okoo
Rothschildów. Z t grup bya zwizana, pod jej przewag
zostawaa i nawzajem swoj przewag na ni i przez ni
wywieraa, lioeralna prasa wiedeska i liberalna opinia w Ra-

dzie pastwa. Jak si z pod tej przemocy wyzwoli? gdzie

i w czem szuka przeciwwagi?

Arnold Rapaport, podówczas ju pose i znany z nie-

zwykej zdolnoci, '^cho sam yd) wpad na myl, e rodek

^) Ustp o Banku krajów i o Klaczce w nim jest pióra

hr. Jana Stadnickiego, naoczne^io .wiadka.

St. TarnowaJci: Julian Klaczko. 2Q
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taki daby si znale w cigniciu kapitaów francuskich

do Austryi. Wydao si to o tyle moliwszem, e p. Bontoux,

byy dyrektor tak zwanego Sild-Banku, zaoy by francu-

skiemi kapitaami w Austryi bank L' Union Generale. Sdzono

wic, e wielki bank austryacki, ale oparty o kapita fran-

cuski i katolicki, odpowie celowi wyzwolenia skarbowoci

austryackiej z pod nacisku niemiecko-liberalnego, i centrali-

stycznego, i semickiego. Tak powsta Bank dla krajów ko-

ronnych (Oesterreichische Ldnderbank), którego celem byo

umieszczanie rent i poyczek austryackicb we Francyi i wy-

konywanie francuskim kapitaem austryackicb przedsibiorstw,

jak koleje, kanay i t. d.

Na gubernatora powoany hr. Ludwik Wodzicki (1880 r.),

do Rady nadzorczej znaczce osobistoci z rónych krajów

koronnych, z Czech ks. Taxis, z Moraw bar. Gudenus, z Austryi

Górnej hr. Montecucculi, z Galicyi hr. Jan Stadnicki. Z Fran-

cuzów hr. Emmanuel d'Harcourt, margrabia de Chateau-Re-

nard, hr. Beauvoir i bar. Bourgoing.

Najwaniejszym celem politycznym zaoonego Banku

byo, jak Francuzi okrelali, penetration pacifigiie Austryi

w krajach bakaskicb, za pomoc kolei serbskich i pocze-

nia Wiednia i Pesztu z Salonik. Cel ten, gono nie wypo-

wiedziany, mia z pomoc kapitaów francuskich i austryac-

kiej dyplomacyi wyksztatowa na korzy A ustro-Wgier
okkupacy Bonii i Hercegowiny.

Z tern zadaniem na oku sprowadzi Wodzicki z Parya

Klaczk. Pisarz francuski, byy urzdnik austryacki, autor

Dicóch kanclerzy, by jak umylnie stworzony do odegrania

w Banku roli konsulenta politycznego i dyplomatycznego.

Klaczce za zapewniaa ta posada rodki do ycia i prac

bez troski o chleb powszedni.

Pikny, rzec mona nieledwie wielki pomys, by zwi-

chnity i udaremniony w r. 1882 przez bankructwo p. Bon-

toux i jego hauku U Union Generale. Bontoux by nieostrony

i nie przezorny, ufa w swoje gienialne pomysy, a nie opie-

ra ich na znajomoci strony technicznej bankowoci. Leon

Say, podówczas minister skarbu we Francyi (yd i wolny
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mularz), skorzysta z bdów technicznycli dyrelicyi Unii Ge-

neralnej i opierajc si na ustawodawstwie francusliiem, bar-

dzo surowem w sprawacli sl^arbowoei, l£aza zamlin Union

Generale i are8ztovTa jej dyrektora p. Bontoux. Mnóstwo

ludzi we Francyi stracio wielkie sumy w tym k r a c h u. Lim-

derhank wyszed cao, ale jego urok by stracony. Z pier-

wszorzdnej roli politycznej, jak mu przeznaczano, musia

zej do roli zwykego drugorzdnego banku. Odtd pdzi
ywot taki jak wszystkie banki, przeplatany zwykami i zni-

kami, zwyczajny.

Klaczko dugo si zyma, waha, namyla si co ro-

bi, ale ostatecznie za namow przyjació zgodzi si zosta

w Banku, ju nie jako Iconsulent polityczny, ale jako czo-

nek Rady nadzorczej. Jako taki pobiera dochody, które mu
wystarczay na spokojne wygodne ycie ').

O polityce pisa przesta. Miewa czasem pomysy, które

rozwija w rozmowach z przyjaciómi, Ludwikiem Wodzickim

i Janem Stadnickim, ale do ich wykonania nie wzi si ni-

gdy. Wstrzymywaa go moe i obawa zemsty Bismarcka,

któr mia zawsze, a która od sprawy Kraszewskiego i jego

uwizienia wzrosa i staa si wyraniejsz.

W tych pocztkowych wietnych czasach i zamiarach

Banku dla krajów i w jego sprawach, odbywa Klaczko

w r. 1881 podró do Serbii, Bulgaryi, a do Filippopola.

W jego papierach przechowao si kilka kartek z napisem

Notes de voyage. Moe myla pisa, opisa te kraje i swoje

wraenia. Na pierwszej kartce mówi do obszernie i we-

soo, o niedogodnociach wagonów sypialnych i komor gra-

nicznych; ale dalej zapisuje tylko daty i w paru sowach to,

co przez ten dzie robi. Naprzykad: „Peszt, Bulwary, Galerya

Esterhazy, tramwaje elektryczne, arcyksi Józef, dwie mu-

zyki i t. d. Belgrad: Hotel, bruki, biblioteka, cafe-chant ant,

') Na zaszczyt Banku trzeba doda, e kiedy Klaczko chory
przez om ostatnich lat ycia swoich obowizków czonka
Rady peni nie móg, dochody byy mu wypacane do
mierci (za spraw i wpywem hr. Jana Stadnickiego).

19*
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staroytnoci rzymskie i t. d. Lom- Palemka: straszna noc w ho-

telu, stangreci, targ na konie i t. d. Sofia: paac ksicia,

meczety, biblioteka, audyencya u ksicia, pikny widok na

równiny i na Bakany i t. p/'

Widocznie robi, a prawdopodobnie chcia spisywa spo-

strzeenia politycznej natury, bo spotykaj si wzmianki o sto-

sunkach ekonomicznych, religijnych, o ludnoci — ale wszystko

tak krótko, wszystko jako znak i przypomnienie dla jego

myli, która miaa rozwija si i uzupenia— ale dla innych,

da nas wszystkich, rzecz martwa. Szkoda, bo spostrzeenia

mogy by mdre i wietne, jak to naprzykad zapisane w Pe-

szcie, jedyne, którego myl daje si rozpozna wyranie:

„Porównanie z Polsk. W czem wyszo Madyarów? Nic

ekscentrycznoci. Nic patetycznego. Nic z Rewolucy francu-

sk, ani z Napoleonem".

W tyme roku (1881) proszony by Klaczko przez ów-

czesnego prezesa czytelni akademickiej w Krakowie, dzi pro-

fesora Uniwersytetu we Lwowie, Wadysawa Abrahama, eby
nastpnej zimy mia odczyt na dochód teje czytelni. Za-

strzega si, e nie moe nigdy rczy za termin, bo moe
zawsze by posanym tu lub ówdzie w sprawach Banku, ale

nie odmawia, wybiera nawet przedmiot odczytu. „P. Abra-

ham zapytuje— pisze w licie z 27 listopada 1881 r.— jaki

obieram temat. Zaskoczony tem pytaniem, nie majc tu moich

ksiek, ani papierów, jestem w niemaym ambarasie. Coby
myla o temacie Stosimek Kochanowskiego do epoki Odro-

dzenia'^ Mam w tej materyi pewne icidzimisia, któreby moe
publiczno interesoway". Zamierzony odczyt nie doszed do

skutku, wanie z powodu wyjazdu Klaczki do Parya.

W wielkim wiecie bywa mao, lub raczej wcale; za to

lubi bardzo ycie towarzyskie w maem kóku dobrych przy-

jació. Znajdowa takie w Wiedniu w domu Ludwika Wo-

dzickiego, a ten, i Jan Stadnicki, w owych latach pose do

Rady pastwa, wic stale przebywajcy w Wiedniu, to byy
jego najblisze, najcilejsze stosunki, jego jedyne tam ser-

deczne przyjani.
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Z Wiednia do Woch bliej i atwiej, jak z Parya,

a pocig zawsze ten sam. Nic dziwnego, e Klaczlco cign
za Alpy czciej, ni przedtem. W jesieni r. 1882 by w We-
necyi i by wiadkiem wielkiego nieszczcia, a w niem po-

moc nieszczliwym. By tam jego przyjaciel, hr. Stanisaw

Plater-Zyberk (ju wtedy wdowiec) z dziemi. By wrzesie,

pora kpieli na Lido: bray je córki p. Platera. Jednego

dnia (27 wrzenia) starsza z nieb, panna Jadwiga, zarczona

z hr. Wadysawem Wielopolskim, sza do kpieli pod opiek
dwóch ludzi ze suby kpielowej ; kiedy wchodzia, ojciec

poleca j tym ludziom ze szczególnym naciskiem, jakeby
jakiem przeczuciem. Po niejakim czasie wrócili sami : spo-

kojnie, powolnie, z zimn krwi. Co si stao? dlaczego nie

ratowali? czy przyszed jaki nagy gwatowny prd? Rzecz

nie wyjaniona do dzi dnia: pewne tylko nieszczcie.

Ojciec, siostry, bracia, narzeczony! Klaczko pocieszy

ich nie móg, ale im suy. Zaczy si okropne dugie po-

szukiwania zwok, dochodziy jakie wieci mylne o ich zna-

lezieniu
;
przez te wszystkie godziny, dnie, Klaczko by wród

nieszczliwej rodziny. On odbiera te wiadomoci, on spraw-

dza, jedzi. Wreszcie wiadomo, e morze wyrzucio zwoki

kobiety, gdzie daleko, w stron Chioggii. On i narzeczony,

lir. Wielopolski, popynli, sprawdzili : byy istotnie zwoki
panny Jadwigi, ale w takim ju stanie, e ich ojcu i rodze-

stwu nie mona byo pokaza. Zaszyte w jaki caun prze-

wieziono do Wenecyi; na wierzchu zostawiono tylko jedn
rk, która moga by pokazan. Na t rk rzuci si oj-

ciec, rzuciy si siostry, bracia; Klaczko powtarza zawsze,

e boleniejszego widoku nie dozna, tragiczniej szej chwili nie

przeby w yciu.

Ale zrobi co móg, wyrczy w tych strasznych docho-

dzeniach, zaatwia urzdowe formalnoci, suy, pomaga.

By im w nieszczciu przyjacielem wiernym i podpor.

„Z paczcymi paka", a za przyja hr. Platera wywdzi-
czy si w najboleniejszej chwili jego ycia.

Za tego pobytu w Wiedniu nastpio zblienie, ze zbli-

enia serdeczna przyja Klaczki z hr. Karolem Lanckoron-
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skim. Wspólnego byo wiele pomidzy temi dwoma wykwin-

tnemi umysami, gorcymi mionikami piknoci i sztuki,

a znawcami jej jakim równycli nie wielu na wiecie. Szla-

chetno uczu, wrodzona estetyczno natur, uzupeniaa

i utwierdzaa wzajemny pocig, który te rozwin si w obu-

stronne przywizanie. Kozkosz dla obu byo rozmawia z sob
o rzeczach sztuki, a zwaszcza uywa razem, podziwia ra-

zem dziea sztuki za wspólnych pobytów we Woszech. Ko-

respondencya Klaczki z hr. Lanckoroskim byaby godna

ogoszenia, zajmujca równie jak nauczajca, bogata w wie-

tne gbokie spostrzeenia i sdy.

Pocztki tej przyjani i niektóre z niej wspomnienia

podaj tu w wasnych sowach hr. Lanckoroskiego

:

„Nie pamitam dokadnie, w którym roku Klaczk po-

znaem. Pomidzy r. 1880 — 1885 spotykalimy si czsto

u Ludwików Wodzickich, ale potrzeba byo szczególnej oko-

licznoci, aby powierzchowna znajomo zamienia si w bli-

sze stosunki, a potem przyja. Owszem, pomimo czstego

spotykania si w pocztkowych czasach, nie wywizaa si

midzy nami sympatya".

„Okolicznoci, która nas do siebie zbliya, byo tó-

maczenie Dziadów Mickiewicza, które z mej inicyatywy robi

Lipiner. Nie mogem wybra w tej sprawie lepszego doradcy

od Klaczki, który by zarówno pierwszym yjcym znawc
poezyi Mickiewicza, jak i znawc jzyka i prozodyi niemiec-

kiej. Szczliwy i dumny byem i jestem, e pierwsze po-

cztki wspólnej pracy byy zarazem pierwszemi pocztkami

coraz cilejszej i gortszej przyjani".

„Zdaje mi si, e z kocem wiosny 1887 r. byem
z Klaczk pierwszy raz we Woszech. Prócz Florencyi i pra-

wdopodobnie Rzymu, zwiedzilimy niektóre miasteczka rod-

kowych Woch. Pamitam, e w Arezzo Klaczko narzeka

na mnie, e cay dzie okropnie go mecz zwiedzaniem ko-

cioów i paaców. Przypomina on anegdot o Yoltairze,

który pewnemu Abbe, dobremu tómaczowi greckich trage-

dyj, czekajcemu trwoliwie na sd o wasnym utworze, z naj-

uprzejmiejszym umiechem tylko powiedzia: Mondeur IAbbe,
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allez raduire. Mówi Klaczko, e jestem znony w podróy
tylko wtedy, kiedy szkicuj przed starym obrazem lub star

rzeb , i zwyk by mówi : Monsieur le Comte, allez des-

siner".

„W r. 1888 po Nowym Roku przepdziem kilka zimo-

wych miesicy w Rzymie z Klaczk, Aleksandrem Warsber-

giem, autorem Odysseische Landschaften i innych ogólnie

znanych ksiei, i malarzem Fischerem. Wiosn 1888 r. sp-
dziem z Fischerem w poudniowych Woszech, a w maju

zjechaem si znowu z Klaczk w Wenecyi, gdzie od nieda-

wna zamianowany by konsulem austryackim Warsberg. W rok

potem Warsberga ju nie byo; umar na wiosn 1889 r.,

a Klaczko aowa go serdecznie".

„Musiao to by na wiosn 1890 r. ub 1891 r., kiedy

wraz z Klaczk i Rudolfem Hoyosem, poet, synnym z ar-

tystycznego smaku specyalnie w urzdzaniu mieszka, prze-

bywaem w Berlinie. Bismarck by jeszcze prezesem mini-

strów, a Klaczko pomimo naszych zapewnie, e Bismarck

ma gow czem innem zajt jak zemst za ksik Les Deux
Chanceliers, waha si pokazywa w towarzystwie. Po pier-

wszem zwiedzeniu galeryi berliskiej wraz ze mn, której

Klaczko poprzednio nie zna, skary si przed Hoyosem, e
jak Bóg Ojciec z plafonu Sykstyskiej kaplicy w furyi stwo-

rzenia, porywaem go od obrazu do obrazu, za nic w wie-

cie nie pozwalajc innych oglda, jak przezemnie wskazane".

„Co roku przez jaki czas musielimy zjeda si

w Rzymie, gdzie Klaczko przygotowywa swego Juliusza II.

Pamitam audyency ogóln u Ojca w. Leona XIII w roku

jubileuszowym, kiedy bya ta sawna wystawa rónych przed-

miotów ofiarowanych papieowi. Przez jednego z O. O. Zmar-

twychwstaców nazwiska nasze zostay powiedziane Ojcu w.
O zupenym braku u Klaczki poczucia rzeczywistoci, o wy-

cznem jego yciu w wiecie idei, nastpujcy epizod moe
da wyobraenie. Na terasie przy San Pitro in Montorio sta-

limy razem, Klaczko i ja. Przyzna si dobrodusznie, e po-

mimo wszelkich usiowa, absolutnie nie umie rozróni gór

Sabiskich od gór Albaskich. Znaem go ju dosy, eby
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to pytauie z jego strony uwaa za co zupenie naturalnego,

i obydwa pasma gór, które wanie z miejsca gdziemy stali

w ich kompletnej rónicy doskonale si przedstawiaj, jeden

po drugim mu pokazaem. Klaczko prawie mnie pocaowa
z wdzicznoci, wyl^rzykujc, e pierwszy raz rónic tycli

gór zrozumia i tem samem daleko lepiej pojmie geograficzne

pooenie i ca history miasta Kzymu. Po dwóch dniach,

jadc z nim do Villa Pamfili, umylnie zatrzymaem si na

wyej wspomnianej terasie, ale egzamin geograficzny zda
biedny Klaczko haniebnie, bo z najglbszem przekonaniem

przedstawi mi wulkaniczne, na poudniu lece góry Alba-

skie, jako Sabiskie".

„Pomidzy innemi w wielkiej przyjani z Klaczk ya
w Rzymie rodzina prof. llelbiga, zamieszkujca will Lante

niedaleko od Sant' Onofrio i dbu Tassa. On, sawny uczony,

autor wielu dzie znakomitych, jak Die Companischen Wand-
malereinn. Die Cultur des homerischen Zeitalters i t. d. Pani

Helbig, z domu ks. Szahowskoj, krewna wielkiego Tostoja,

miujca w. Franciszka z Assyu, rozumiejca Wochy jalc

nikt, muzykalna, gienialna, i bardzo oryginalna, musiaa

Klaczk silnie do siebie pociga. Córka jej, adna i przy-

jemna, posza za m za malarza, p. Morani, a Klaczko by
jej wiadkiem przy lubie, póniej chrzestnym ojcem jej pier-

wszego synka" ').

„W lecie 1894 r., jeszcze niecay rok owdowiay, sp-
dziem miesic ua Lido koo Weuecyi, razem z Klaczk, Wil-

helmem Hartlem, póniejszym ministrem owiaty, z dwoma
jego synami i malarzem Fischerem. Godziny spdzone nad

morzem, na zwiedzaniu Wenecyi, na wycieczkach do Torcello

i do miej wysepki San Francesco in Deserto, pene byy zaj-

i3ujcych rozmów i literackich planów. Zaprzyjani si take
z nami cile miy amerykaski malarz Benson, który nam

') Prz.yjan ta ntrzyni:ia si do niicTr*! Klaczki. Podczas

je^o choroby pani Morani i j)ani Helhig (l()})ytv\valy sic

czsto o jcjjo zdrowie, w wyi'azach hanlzo serdecznych,

które on [)rzyjino\\al z r/.own wdzicznoci.
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towarzyszy na dwudniowej wycieczce na wycznie dla nas

najtym parowcu, do lagun na pónoc od Wenecyi lecych,

do Caorle, Grado i do synnej Akwilei".

„Na wycieczce, która na Klaczk moe najwiksze wy-

wara wraenie, t. j. do Assyu, nie mogem mu towarzy-

szy; taksamo nie byem wiadkiem wrae, które na niego

wywary freski i olejne obrazy Correggia w Parmie. Assy
i Parm musia zwiedzi pomidzy 1887 r. a 1888 r., albo

prawdopodobniej pomidzy 1890 r. a 1892 r. Co do tych po-

dróy posiadam listy, które nale do najcenniejszych, jakie

po nim zostay".

Zdarze waniejszych niema w yciu Klaczki w tych

latach. Egzystencya jednostajna midzy przyjaciómi w Wie-

dniu, przerywana wyjazdami do Parya w sprawach Banku,

albo do Woch dla przyjemnoci. W r. 1885, w Paryu wa-
nie, choroba nieduga, ale do cika; po niej powtarzana

przez lat par kuracya wodna w ICatenleutgeben. W gru-

dniu r. 1886 mier Kalinki. Od jego wstpienia do zakonu

rzadko tylko mieli sposobno si spotyka. Oddzieleni wielk

przestrzeni miejsca, zajci innemi sprawami, nie byli ju
w takiej jak niegdy, cigej i czynnej stycznoci, a do ko-

respondencyi oba nie skorzy, jeeli do siebie pisywali, to tylko

w koniecznej potrzebie. Ale mier Ivalinki wywoaa w Klaczce

wybuch wszystkich dawnych uczu i wspomnie. Nie da si

jednak nakoni do napisania yciorysu. Jeszcze raz przeby-

wa w myli te wszystkie razem przebyte koleje, to zbyt

smutne, zbyt bolesne. Poprzesta wic na tem, e niej pod-

pisanemu dopomóg do jego pracy o Kalince. Wszystko, co

w tej pracy odnosi si do lat 1857 -- 1868, opiera si na in-

formacyach dostarczonych przez Klaczk, pisane byo pod

jego dozorem, jemu przed ogoszeniem posyane. „O ile bd
móg, z caych si bd ci pomaga" — pisze w licie z 9 marca

1887 r., a dalej tak opisuje pocztki swojej znajomoci z Ka-

link:

„Poznaem go po raz pierwszy na wieczorku literacko-

koleeskim u . p. Jana Dziayskiego, z którym wtedy

mieszltalem. Spotkanie to nie byo sympatyczne. Czas wtedy
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W oczach naszych by haniebnie reakcyjny (Kalinka by w re-

dakcyi Czasu przed wyjazdem do Parya). Waleryan bardzo

konserwatywny, a przytem peen podziwu dla Anglików, dla

przemysu, dla fabryk, dla tego wszystkiego, czem my ze sta-

nowiska niby polskiego, ze stanowiska ducha, brzydzilimy

si z caego serca. Wraenie pierwsze byo wic zimne, od-

strczajce. Potem spotykaem go par razy, ale bez zblie-

nia. Pierwszy polubi go Januszkiewicz i mnie chcia z nim

cilej zapozna, ale darmo!"

Jak po kongresie paryskim spotykali si w Bibliotece

Polskiej; jak zaczli z sob wicej mówi, jak nastpio zbli-

enie, a ze zblienia myl wspólnego wydawania Wiadom.oci

Polskich, to wiadome powszechnie, i w samej tej ksice przy

owych latach wspomniane.

W tym samym roku 1887 przy uroczystem otwarciu no-

wego gmachu Uniwersytetu w Krakowie, otrzyma Klaczko

dyplom honorowy doktora filozofii, i równoczenie dyplom na

czonka korespondenta Akademii francuskiej (memhre de VIn-

stitut).

Dla literatury polskiej mia takie same jak za modu^

ywe zajcie, a kiedy pokazao si w niej co na prawd zna-

komitego, wita to z radoci
,
podziwia z uniesieniem ; tak

mianowicie powieci Sienkiewicza: Ogniem i mieczem i Potop.

List, w którym wypowiada swoje o nich zdanie (jakkolwiek

ju nieraz drukowany), nie moe by pominitym w tym ob-

szernym yciorysie Klaczki. Ostatnie to jego odezwanie si

w rzeczach literatury polskiej, a godne zapamitania ze wzgldu

tak na przedmiot, jak na sd i jego wyraz.

„Nie lubi tych porówna midzy jednem dzieem au-

tora a drugiem — pisze Klaczko. — Nie lubi porówna Mi-

chaa Anioa z Rafaelem, Goethego z Schillerem, pyta kto

wikszy? Kady artysta, kady mistrz jest wiatem dla sie-

bie, z sob samym tylko do mierzenia; a kade skoczone

dzieo artysty taksamo. Czy Potop mnie zaj, czy plasty-

cznie pewien odam czasu i ludzkoci przedstawi, czy skreli

figury nie do zapomnienia ju nigdy, sytuacye, co dusz wstrz-

saj, oto cae pytanie. Czytaem Ogniem i mieczem i Potop
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jednym cigiem, po kolei, i ani mi na myl nie przyszo za-

stanawia si, czy które z nich sabsze i dlaczego. I jedno

i drugie mnie zajmowao, miejscami zachwycao, wdziczno-

ci dla autora przejo".

„Ale chc ju zrobi ustpstwo i godzi si z t myl
porównawcz, nie dlatego, e to dwa utwory jednego autora,

ale e identyczny wiat przedstawiaj, t sam epok, te

same nawet niektóre figury wprowadzaj. Wic powiem: icady

raniej wicej te same w jednej i drugiej powieci, a do tych

zaliczam rozwlelvo czasem, zbytek scen de capa y espada,

zbytek nadludzkich junactw a la Aleksander Dumas w Mii-

szkieterach, zby teli cudownych ocale d, point . . . Wady, po-

wtarzam, tu i tam mniej wicej te same. Ale piknoci za to

róne, a równie wiell^ie, równie niistrzowsl\ie i nieporównane,

nie do porównania ! , .

."

„Pójd wszake dalej wstrtn mi drog i bd poró-

wnywa. A nasamprzód gówn par w Ogniem i mieczem

i w Potopie, i tu ostatniemu wyszo przyzna musz. Skrze-

tuski wspanialeby moe jania w jaldm Zyicocie wieckich

witych, ale w yciu, wród ludzkiej ludzkoci, w twórczem

dziele wyobrani, nie tworzy, nie dziaa, i do wyobrani (mo-

jej przynajmniej) nie przemawia. To, co mówi, ju dlatego

wydaje mi si prawdziwen), e interes czytelników zawsze

wicej zwrócony by do Bohuna. Bohun, nie Skrzetuski (wbrew

etycznym, cho nie estetycznym warunkom, i moe wbrew

myli autora), pociga, zajmowa, wywoywa w duszach to

uczucie trwogi i litoci, te dwie kardynalne Arystotelesowe

spryny wszelkiej tragiki. Jake inaczej Kmicic! jak w po-

cztkach wszelka ch poprawy w coraz gbsze go pogra
zdronoci ! To co tak mistrzowskiego a strasznego, e przy-

pomina Edypa. Nie jestem pedantem i nie dam, eby wia-

to obrazu zawsze i wszdzie padao na gówn figur lub

grup, ale jest jednak pewna prawda w tem powszeduiem

daniu artystycznego gminu, parterowej publicznoci. Otó
porównaj gówn grup: Skrzetuskiego i Helen tam, a Kmi-

cica i Olelce w Potopie! Oleka jest, o ile ja przynajmniej

widz, piericszci niewieci kreacy w naszej literaturze;
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mam na myli niewiast szczytna a realn, tak, jakiej Mal-

czewski w Maryi rzuci tylko sylwetk. Literatura nasza nie

bya dotd szczliw w kreacyach kobiety i Polki. Mickie-

wicz w Panu Tadeuszu da nam dwa najpowszedniejsze typy,

naiwn Zosi i kokietk Telimen. Grayna to virago, to

Bradamanta, a nie powiem ju nic o Aldonie. Sowacki „na

falach wyohrancj pianki^' przd z woni l^onwalii i ksiy-
cowycli promieni niewiecie ksztaty bez cienia, lub cienie

bez ksztatu. Oleka pierwsza jest w tym rodzaju wielk

kreacy. Instynktem niewiecim jest jasnowidzc wród tu-

manów politycznych namitnoci i zawikla; instynktem od-

gaduje, gdzie prawda, gdzie obowizek, gdzie wito. Mil-

czeniem tylko wymowna, tego lwa Kmicica potnie uderza

oczyma, w których si cay moralny bkit nieba przebija.

Malczewski tylko a deux crayons naszkicowa swoj Mary
jednym cudnym wierszem. „By twoich chwil osod, czasem

i ozdob" — Sienkiewicz w Olece wykoczy i wyrzebi

wszystko, co ten wiersz naznaczy. W Ogniem i mieczem cho-

dzi tylko o materyalny fakt, czy Skrzetuski swoj kniazió-

wn odnajdzie; w Potopie o fakt moralny, o oczyszczenie

tego Kmicica, którego dusz Oleka swojemi „wyspoiciadaa

oczyma''.

,^W ogóle Potoj^ moralnie ran wicej wstrzsa. W Ogniem

i mieczem uczucie zawsze zatrute pytaniem: czyja wiksza

wina? Polski czy Rusi? W Potopie nie mam rozdarcia, wiem,

gdzie prawda i suszno; adnego wahania, adnego trwo-

nego pytania. I czy to take nic nie znaczy, w naszych tak

smutnych, tak strasznych czasach, przed oczyma duszy wy-

woa taki obraz? i takim gosem grzmie: fortuna varia-

hilis, Deus immutahilis !"

„W Potopie nie masz figury takiej, jak ks. Jeremi, ale

za to X. Kordecki i dwóch Radziwiów, co to za kreacye

mistrzowskie! Dyskrecya, któr zachowa w kreleniu Kor-

deckiego, zmys polityczny i plastyczny, z jakim uksztaci

Radziwiów, stawiaj w moich oczach Sienkiewicza na tych

wyynach, na których si gieniusz Szekspira unosi. A Za-

goba ! Co za miao we wprowadzeniu na nowo figury, zda-
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waloby si, e ju poprzednio na trzy zbytki opisanej, oga-

canej, wyczerpanej, a jednak w Potopie wci jeszcze zaj-

mujcej, cige sprawiajcej niespodzianki, niewyczerpanej

w swej szlacheckiej fantazyi i w swych fortelach. Ta trójca

Ulissa, Falstaffa i Sancho Pansy, wcielajca si w kocu w Re-

gimentarza, co to za przepych twórczego humoru! A jego

krewniak! a tych trzech urwiszów, co su Kmicicowi! a Rz-
dzian ! Któby t peni figur wszystkich zliczy i któby

o nich zapomnia, raz je poznawszy?"

„Krajobrazy mniej wielkie, mniej pyszne w Potopie, ni
w Ogniem i mieczem, to prawda. Ale Litwa i Mazowsze, ta

nie Ukraina, a Karpaty w Potopie mog i pod tym wgldem
wytrzyma porównanie z widokami Ogniem i mieczem. Zre-

szt wyznaj, e do icidoków tak w poezyi, jak nawet w ma-

larstwie, mao mam pocigu. Poezy opisow znosz tylko

w dozie, w jakiej j daje Homer, a co najwicej Pun Ta-

deusz".

„Ale jeszcze raz, i po raz ostatni: po co porównywa?
czy nie lepiej, i nie acniej, i nie zacniej, w jednej, jak

w drugiej powieci si rozkoszowa?— Read! and be thank-

fid!''

„Bdmy wdziczni Sienkiewiczowi za jedno, jak za

drugie arcydzieo — i dzikujmy Bogu, e nam w tak podych

i strasznych czasach da takiego czarodzieja!-'

Dlaczego Klaczko przeniós si z AYiednia do Krakowa?

Leon Kapliski mówi, e Kraków to jest „matecznik" Mickie-

wicza, do którego stare zwierzta cign na wypoczynek, i na

ostatni spoczynek. Klaczko cign do tego matecznika na

ostatnie kilkanacie lat ycia. Co go skonio? Przypuszcza-

bym na domys, e mu si Wiede sprzykrzy; a lada dro-

bna okoliczno przy jego nerwowem usposobieniu, moga
wpyn na postanowienie nage i niespodziewane. Mówiono

wtedy, e ostatecznie zrazia go do Wiednia przykro bar-

dzo niewielka. Mia suc, która doskonale sprztaa jego

pokój i utrzymywaa jego rzeczy. Dlaczego nazywa j Ofe-

li, kiedy bynajmniej nie by jej Hamletem? Do, e wszyscy

jego znajomi znali suc pod tem poetycznem imieniem.
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Skoczyo si smutno. Ofelia si nie utopia wprawdzie^ ale

okrada Klaczk. Czy ta drobna okoliczno moga si przy-

czyni do jego przesiedlenia? Sdzibym raczej, e mia do-

sy Wiednia, e obiecywa sobie wicej spokoju i swobody

w Krakowie; swoje za obowizki wzgldem Banku móg
peni taksamo, bo jako czonek Rady nadzorczej nie mia
cigej codziennej czynnoci, tylko potrzebowa dojeda na

miesiczne sesye. atwo wyjazdu, do Woch naprzykad,

czy do Parya, prawie taka sama z Krakowa jak z Wie-

dnia; ycie bd co bd tasze. To wszystko razem mogo
wpyn na jego postanowienie. Do, e w r. 1888 powró-

ci do Krakowa, ju na reszt ycia.

Tryb tego ycia bardzo jednostajny. Czytywanie dzieu-

ników w Resursie, a ksiek w domu (lec na sofie); nie

rzadko i z przyjemnoci teatr. Lubi go, cieszy si dobr
gr aktorów, a zdarzao si, e dawa im doskonae rady.

Przy pierwszem przedstawieniu Konfederatów Mickiewicza

jeszcze w r. 1872, chodzi pilnie na próby, i jak dzi wiad-

czy ówczesny dyrektor Komian, przyczyni si bardzo do

dobrego wystawienia dziea.

W lecie niekiedy wyjazdy na wie do przyjació; po-

wtarzane krótsze lub dusze wyjazdy do Woch, na pozór

adnej czynnoci.

Jeden wielki cios, to naga mier Ludwika Wodzic-

kiego (1894 r.). Znajomo od lat blisko czterdziestu, kiedy

modziecowi dawa lekcye w Paryu
;
póniej wspólna praca

i wspólno przeliona, coraz wiksze zblienie si i przy-

wizanie. Wreszcie, kiedy Klaczko po wielu zawodach zo-

stawa bez utrzymania, bez pewnego miejsca ua wiecie, Wo-
dzicki dostarczy mu jednego i drugiego i zapewni spokojn

staro, bez troski i bez niedostatku. Mia wic Klaczko dla

niego, oprócz przyjani, wielk wdziczno, a strat jego

liczy do najciszych jakie poniós.

Ale w tych wczasach odbywaa si niewidzialna wielka

czynno, zanosio si na wielkie dzieo. Rozmylania caego

ycia o wielkich dziejach i ludziach Woch skupiay si, uka-

day si w organiczne proporcye i formy, ale zarazem obej-
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moway coraz szersze okrgi i plany. Dojrzay ju w jedno

dzieo, Wieczory Florenckie, ale tam przedmiotem dziea by
jeden czowiek. Ogrom nie czowiek, ale jeden, a wic szcze-

gó, cho w nim lioucentrowa si cay jego wiek. Jest za
tych wielkich wieków i wielkich ludzi cay cig, dugie pasmo

wzrastajcych, wzmagajcych si, wielkoci. Coby to by za

obraz, gdyby tak mona roztoczy go w caoci, zaoy to

od XIII do XVI wieku, a na tem tle pokaza wypadki, prze-

miany, postacie? Czy Klaczko marzy kiedy o takiej caoci?

e o niej rozmyla, e j oczyma duszy widzia, to pewna;

eby by zamierza, a choby marzy j wykona, wtpi.
Przedsiwzicie zbyt wielkie, zbyt mozolne dla jego usposo-

bienia i temperamentu, a moe dla jego nawet talentu za

trudne. Ale ten zwizek, ten cig, ten rozwój i pochód w gór
sta wyranie i jasno w myli Klaczki, a punkt wyjcia,

wczesny objaw, uj si w pikn osobn rozpraw St. Fran-

cois cfAssisa et le gothitie italien (w polskim przekadzie

Sw. Franciszek z Assyu i gotycyzm wioski).

W skromnym nieznanym zaktku Umbryjskiej ziemi

wyrasta cudowny kwiat pobonoci, mioci Boga i ludzi,

rozrasta si, a z niego znowu wykwita drugi kwiat cudny,

kwiat chrzeciauskiej sztuki, natchnionej duchem w. Fran-

ciszka, wpywem jego Zakonu. Jak ten wpyw i duch wciela

si w sztuk, jak si umie przystosowa do niej, a j na-

wzajem do swoich wewntrznych pierwiastków i praktycz-

nych potrzeb, oto, co Klaczko opowiada i tómaczy w tej

pracy. Malarstwo i architektura dostaj si rycho pod wpyw
franciszkaski, jest pokrewiestwo natchnie midzy pobo-

noci Zakonu a twórczoci Giotta i jego nastpców; a styl

gotycki, przeniesiony z za Alp, moe ju przez samego Se-

rafickiego zaoyciela, akkomoduje si we Woszech do prak-

tycznych potrzeb naboestwa, do warunków klimatu, i zmie-

nia swoje cechy. Nie lubi ciemnoci w kociele, chce eby
byo widno, jasno, sonecznie; nie lubi pogitych, amanych,

zawiych sklepie, ani wielu ozdób; chce duych przestron-

nych równych paszczyzn, bo chce je zamalowa freskami,

przez malowida dziaa na zmys i na umys, na uczucie po-
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bonej rzeszy wiernych w kociele. Z tego popdu, czy in-

stynktu, powstaje Assy, powstaje we Florencyi Santa Ma-

ria Novella, a w niej kaplica dei Spagnuoli, powstaj w Pizie

gadkie ciany i freski Carapo Santo. Eónica gotycyzmu

woskiego od zaalpejskiego wywiedziona jest z samej gbi
usposobie woskiej duszy i natury woskiego kraju, a wy-

oona jest mdrze, rzetelnie, wietnie i powabnie tak, e
trudno oderwa si od czytania.

To by punkt wyjcia sztuki woskiej. Jej zenit, jej po-

udnie przyjdzie w dwa wieki póniej i bdzie przedmiotem

ostatniego dziea Klaczki.

W r. 1893 zacz wychodzi Juliusz II.



III.

Juliusz II. Pomys grobowca. Micha Anio. Rafael. Camera delia Se-

gnature. Dysputa. Szkoa Ateska. Klaczko o Segnaturze.

Na tytule stoi wypisane: Rom et la Renaissance, pod

tern drobnemi literami : Essais et Esuisses. Rzym i Odrodze-

nie wskazuje, e Jidiusz II jest tylko treci i tytuem tego

tomu, w planie za jest nie on jeden, ale duo wicej. Do-

datek Studya i szkice, to zapowied i przestroga dla czytel-

nika, eby si nie spodziewa systematycznego ukadu i cigu,

caoci dziejów, kolejnego nastpstwa zdarze, zupenego

obrazu wszystkich wielkoci i wszystkich ndz epoki, wize-

runków wszystkich znakomitych ludzi. Autor zachowuje so-

bie swobod wyboru; wemie i skreli z Rzymu i z Odro-

dzenia pewne chwile, pewne postacie tylko dowolnie, lunie;

nie obowizuje si do napisania historyi wypadków czy hi-

storyi cywilizacyi; zajmie si tern tylko, nad czem sam naj-

wicej myla, co najwyraniej widzia, co przenikn i wy-

rozumia najgbiej. Tak te jest. Szereg obrazów — szkiców,

jak on mówi — zczonych zawsze logicznym wewntrznym
zwizkiem, a nawet uoonych w chronologiczny porzdek,

ale bez cigego opowiadania, bez historycznej czy biografi-

cznej dokadnoci. Autor przypuszcza, e jego czytelnik zna

fakta i ludzi, e pisze dla takich co znaj i nie potrzebuj do-

wiadywa si, co si dziao w Europie i we Woszech, kto

by i co robi Juliusz II i Franciszek I, kto Micha Anio

i Rafael, Ale kiedy dla takich piszc, wybiera tylko pewne

chwile, zamiary, czynnoci, to o szczegóach mówic, rzuca

St. Tarnozaski: Juliau Klaczko. 20
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wiata na ogó, na wieli, na Rzym i Odrodzenie tali wiele,

tak jasnego i silnego, tak dostrzega i przenika, tak sam zna,

rozumie ten czas i tych ludzi, e przez niego zna si i ro-

zumie si, widzi si ich tak, jak hez niego nie rozumiao si

i nie znao.

W pozorach swobodnego artystycznego pisania jest cile

metodyczna, umiejtna robota: a summa nauki, przez cae y-
cie gromadzona, zewszd zbierana skrztnie, wasn bystroci

przetrawiona i oywiona. Jest w tern dziele znajomo wspó-

czesnych róde, aktów, listów, wszystkich póniejszych a do

ostatnich bada i opracowa. Pomidzy ksikami po Klaczce

najwicej jest odnoszcych si do historyi sztuki, wszystko

niemal co najznakomitsze w jzyku francuskim, niemieckim,

woskim i angielskim; czsto za, bardzo czsto, na margi-

nesach zapisane wasne uwagi lub pytania, wskazujce, jak

z czytania dzie rodziy si wasne jego przypuszczenia lub

przekonania, jak z rozdziaów czy kart cudzego dziea wy-

rabiay si cegieki wchodzce w jego wasn budow. Po-

czenie tej nauki ogromnej z t intelligency wyjtkow,
z zamiowaniem najgortszem i najczulszym zmysem pi-

knoci, wydao rzecz jedn z najpikniejszych, jakie byy po

dzi dzie napisane o wieku XVI. Coby to byo, gdyby ca-

o, gdyby wykonanie planu, gdyby po Juliuszu II by Leon X
i Klemens VII a do Sacco di Roma ! To, w myli Klaczki,

miao stanowi koniec, wystpi jako kara za poprzednie ze-

wiatowienie i zepsucie Rzymu. Tego niema i nie bdzie ju
nigdy, jak nie bdzie niejednego wielkiego dziea, które by
miao, a nie stao si. aujmy: ale dzikujmy Bogu i Klaczce

za to co jest, cieszmy si e jest, i e przez Polaka zro-

bione.

I znowu, jak w Wieczorach Florenckich, adnych wst-

pów, adnych przygotowa. Kady inny byby zapewne na-

kreli ogólne to, polityczny, moralny, cywilizacyjny stan

Woch i wiata, odrodzenie nauk klassycznych, humanizm,

zepsucie w Kociele, wyprawy francuskie na Wochy, wszystko

co naley do tego czasu i jego obrazu. Klaczko wchodzi

w przedmiot cicho, nieznacznie. Zaczyna od fresku Melozza
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da Forli, wyobraajcego zaoenie Biblioteki watykaskiej.

Syxtus IV siedzi w krzele, przed nim Platina na kolanach

odbiera dyplom ; za papieem dygnitarze, nepoty. Ale z opo-

wiadania o obrazie wysnuwa si charakterystyka osób, sto-

sunków, czasu. W krótkich sowach indywidualno Syxtusa

i cecha jego panowania: zamiowanie staroytnoci, nami-
tno budowania, duch wiecki nierównie wicej jak kocielny,

spisek Pazzich, nepotyzm; elementa skaenia ju poczte,

rozwinite, a majce trwa dugo, Platina daje sposobno
do przypomnienia i skrelenia caego plemienia humanistów,

zuchwaych, chciwych zysku, sceptycznych, zepsutych i psu-

jcych. Girolamo Riario, ukochany synowiec Syxtusa i „zy
duch jego panowania", to typ nietylko nepota szczliwie wy-

niesionego na szczyt powodze, ale typ i przypomnienie tych

mnogich ksit wosliich, których dwory roj si od zbro-

dni i od tragedyi, a szczcie graniczy z upadkiem, zbrodnia

z zemst. Ostatni, o twarzy suchej, rysach ostrych, oczach

gboko osadzonych a penych ognia, to kardyna Julian delia

Rovere, ten co bdzie Juliuszem II. Za ycia wuja papiea

trzymany zdaa od spraw, moe zazdroci innych nepotów,

wyszukuje i zbiera marmury, staroytne zabytki. Ma pragnie-

nie—moe i nadziej — tyary, ale z conclave wychodzi Ale-

ksander VI. Kardyna boi si o siebie, usuwa si do Fran-

cyi, z Karolem VIII radzi o jego wyprawie do Woch — on,

póniejszy Juliusz II! — z nim wraca do Rzymu. W powtór-

nem condave nadzieja i dza znowu zawiedziona. Ale Pius III

panuje tylko kilka miesicy, i nareszcie 1 listopada 1503 r.

zasiada na Stolicy w. Piotra Juliusz II.

Zasiada z wielkiemi zamysami wypraw wojennych, roz-

szerzenia i ugruntowania wadzy wieckiej papiestwa; ale

zaledwo zasiad na tronie, myli take o swoim grobowcu,

chce go sobie przygotowa, a chce, eby to byo co wspa-

niaego, wielkiego. Sprowadza do Rzymu Michaa Anioa, oba

zapalaj si do tego dziea. Myl papiea przybiera ksztaty

w gowie rzebiarza. Bdzie co ogromnego, nigdy niewi-

dzianego. Sarkofag o trzech kondygnacjach ; trzydzieci sze
stóp dugoci, dwadziecia cztery szerokoci, trzydzieci stóp

20''-
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wysokoci. Siedmdziesit om posgów (albo grnp), nie liczc

paskorzeb, ornamentów, napisów. Z tego wszystkiego zo-

stay tylko figury Nieioolników (w Luwrze) i Mojesz. „Ossa

olbrzymów na Pelionie kolosów. W tern wszystkieni brak zu-

peny wszelkiego uczucia religijnego, wszelkiej myli chrze-

ciaskiej. "Wobec mierci i na grobowcu papiea, gloryfika-

cya potgi, panowania— ani ladu pobonoci, pokory, mio-

oci. Nigdzie nawet znaku krzya. Jedno z ciekawych zja-

wisk i znamion Odrodzenia. Mylaoby si, e to pycia ja-

kiego Faraona, z zuchwa miaoci Tytana na swoich

usugach. Myli si take o tych sowach Biblii: o mocarzach,

co stawiaj sobie zwaliska. Ale ostronie, pomau - z sdem
i wyrokiem. Poczenie tych dwóch dusz ognistych, tych

dwóch terribilita, Rovere i Buonarrotti, jest jedn z najwi-

kszych chwil w historyi ideau : ono skupia w sobie wielko
i fatalizm Odrodzenia, stojcego na swoim szczycie".

Micha Anio dobywa w Carrarze zomy marmuru, wy-

prawia je do Rzymu, cay opanowany koncepcy swego wiel-

kiego dziea; w Rzymie tymczasem namysy i narady, gdzie

to dzieo ma stan. W Bazylice Watykaskiej oczywicie,

to jedyne miejsce godne. Ale jak? gdzie si zmieci, gdzie

si dobrze wyda? Wszdzie za ciasno, za nisko: nawet ab-

syda, rozszerzona przez Mikoaja V, nie do przestrona na

ten ogrom. A wic co? A wic myl, któr Braraante po-

piera namitnie, któr papie przyjmuje: zburzy star Ba-

zylik, a wystawi now!
Dzisiejszy w. Piotr jest oczywicie jednym z cudów

sztuki budowniczej, jest (co waniejsza) on ju take uwi-
cony szeregiem wieków, wielkiemi postaciami papiey, wiel-

kiemi w dziejach Kocioa chwilami i czynami, uwicony
modlitw tych milionów, co przez niego pyny i pyn, co

klczc przed konfessy, wznosz swoje proby, skadaj wy-

znanie swojej wiary i nalenoci do Kocioa, wiadectwo

jego ycia, jednoci, powszechnoci, wiekuistoci. Te miliony

ludzi i modów i wyzna wiary zostawiy w wityni atmo-

sfer, na jej murach zoyy lad, pitno, ton pobonoci
i witoci, i dzi katolik czuje w witym Piotrze —jak moe
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nigdzie na ziemi — powszechno, jedno, niespoyto Ko-

cioa, czuje si jego synem i obywatelem, czuje, e to w Ko-

ciele powszechnym pierwszy koció. A jednak mimo caej

czci i przywizania do dzisiejszej Bazyliki, niepodobna jest

nie aowa, e zburzono star. Tego alu wyraz daje Klaczko,

„Zwali przybytek, wzniesiony przez Konstantyna i w. Syl-

westra? teu, do którego przylgno dziesi wieków historyi

Kocioa? który przechowywa pami i popioy Leona W.,

Grzegorza W. i tylu, tylu bohaterów wiary !" Z gbokim
alem wspomina, z przechowanych ladów stara si wyobra-

zi i opisa, jak wygldaa Bazylika Konstantyna, a w ogól-

nym alu za ni odzywa si i al za tem mnóstwem szcze-

góów, pamitek witych lub artystycznych, co zaginy przy

burzeniu i budowaniu. Ale ów czas mao o to pyta. Kardy-

naowie wprawdzie wszyscy sprzeciwiaj si i opieraj: ale

ten czas pragnie widzie budow j;i» magnijica e piu helln^ ale

Bramante marzy o postawieniu Panteonu Agrippy na sklepie-

niach wityni Pokoju, ale Juliusz II chce — i 18 kwietnia

1506 r. powica kamie wgielny pod novT Bazylik.

W [jótora wieku potem kardyna Sforza Palaviccini, hi-

storyk Soboru Trydenckiego, napisze: „Ta materyalna budowa

w. Piotra zniszczya wielk cz jego budowy duchowej.

eby dosta niezliczone miliony, potrzebne na ten koszt ogrom-

ny, uyto sposobów, które dostarczyy pozoru i sposobnoci

do herezyi Lutra, i przyprawiy Koció o strat tylu milio-

nów dusz".

Micha Anio wróci z Carrary, nie mia nic przeciw

burzeniu Bazyliki, myla ca si o grobowcu; ale papie

mówi i myla o nim coraz mniej. Wbrew tym wszystkim,

co domylaj si w tej zmianie mniejszych powodów, kaprysu

albo przesdu. Klaczko twierdzi, e w duszy Juliusza mogo
by nie jedno ze, ale maego nie byo nic, i przypuszcza, e
ostyg w zapale dla grobowca, bo by cay owadnity bu-

dow Bazyliki na chwa Kocioa, nie na swoj wasn;
moe nawet sumienie ostrzegao, e w myli o grobowcu byo
wasnej chway za wiele. Micha Anio, rozgniewany, wzbu-

rzony, przeczuwajcy moe e tego dziea nie wykona nigdy.
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skonny do przywidze przytem i lkajcy si mniemanych

spisków na swoje ycie, ucieka z Rzymu potajemnie w dzie

przed powiceniem wgielnego kamienia w. Piotra.

Na czele wojsk cignie papie na wypraw, na zdobycie

Perugii i Bolonii. Straszny Baglione sam poddaje Perugi,

stary Bentivoglio ucieka z Bolonii, chroni si do francuskiego

obozu; Bolonia otwiera bramy i z uniesieniem wita „wybawc".

Micha Anio tymczasem we Forencyi, zawsze w strachu,

i obraca w gowie pomys przyjcia suby u sutana. Ale

papie nie zostawi go w spokoju, kae przyjeda do sie-

bie. Opór powtarzany, daremny: ze strachem stawia si mistrz

w Bolonii, a zastaje przyjcie nadspodziewanie askawe. Za-

staje te nowe danie. Nie grobowiec tym razem, ale po-

sg ywego papiea, zwycizcy. Zapala si do tej myli:

posg ma by kolosalny, z bronzu, i stan na szczycie fa-

cyaty w. Petroniusza. Wykona si, stan istotnie na prze-

znaczonem miejscu. Ale sta tylko trzy lata. W r. 1511 Bo-

lonia wzywa Francuzów, Bentivogli wracaj, posg zrzucony

ze szczytu kocioa rozbija si w kaway, z tych kawaów
nieprzyjaciele Juliusza lej armaty; Alfons d'E8te z Ferrary

jednej z nich daje na urgowisko imi Giulia.

Jakie fatum nad dzieami Michaa Anioa — to byo,

cae, skoczone, i przepado.

Juliusz II zarysowa si wyranie w poprzednich roz-

dziaach: stan jak ywy ze swoj fizyognomi gron, ze

swoj natur namitn, gwatown, despotyczn. Terribilita

i wielko, utkwiy dobrze w myli i pamici czytelnika. Te-

raz on usunie si na jaki czas w gb, a na przód wystpi

Micha Anio. Oni oba zarówno s przedmiotem, s gówn
treci dziea; wszystko inne otacza ich tylko, grupuje si

koo nich, im suy; ale w tych lunych „studyach i szki-

cach" wystpuj jeden po drugim dowolnie, jak potrzebuje

wewntrzny zwizek dziea, bez widocznego powodu i po-

rzdku.

Michaa Anioa mielimy ju raz, w Wieczorach Flo-

renckich, skrelonego po mistrzowsku, ale w krótkim pobie-

nym szkicu. Tu bya o nim dotd mowa czsto, ale ubocznie.
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Teraz przychodzi kolej na niego : ma si pokaza w studyum,

znowu nie dugiem, ale zupenem, w caej okazaoci swego

gieniuszu, w caej prawdzie swojej natury artysty i swojej

psychologii czowieka^ ze wszystkiemi cechami i wielkociami

swojej twórczoci, ze sabemi, niebezpiecznemi stronami swego

kierunku.

Odla posg, wróci do Rzymu, pali si , rwie si do

grobowca — papie kae mu malowa sklepienie Syxtyskiej

kaplicy. On nie chce, broni si: on rzebiarz, nie malarz— ale

musi. Zawiesza si na cztery lata na rusztowaniach i pode-

stach pod sklepieniem, maluje lec na wznak na grzbiecie,

chory, w gorczce, w goryczy i rozpaczy do tego, bierze si

do dziea, wykonywa je z coraz dotkliwszym bólem oczów —
i dobywa z siebie „najwiksze dzieo nowoczesnego malar-

stwa, malarstwa wszystkich wieków".

Jakie s drogi jego ksztacenia? Jakie cechy jego twór-

czoci? Jakie najgbsze utajone pierwiastki i siy duszy?

We wszystkiem co stworzy, jali we wszystkich wy-

znaniach wasnych uczu (Listy, Sonety) nic pogodnego, bo-

giego, adnych wrae szczcia, adnego umiechu. Powa-

ny jest, ponury : ludzi nie potrzebuje, nie szuka i oni do

niego nie lgn. Nie ma pocigu do tego co wesoe i mie,

karmi si tern co wielkie i grone. Jego czytanie, to Biblia

i Dante; jego bohater, nauczyciel, idea duszy, to Savona-

rola. Czy mu w tej dumnej samotnoci nigdy nie tskno?

Na staro dopiero, w Sonetach, skary si bolenie na brak

powabu, piknoci. Nie wida i nie sycha u niego adnych

modzieczych marze o mioci, adnych uniesie szczcia

czy rozpaczy; Vittoria Colonna, to mio czysto duchowa,

i ju w staroci. Brzydki jest przytem: may, z wielk gow,
a zeszpecony zgniecieniem nosa przez Torrigianiego. Szorstki,

hardy, ma jaki stay pierwiastek gniewu i goryczy wzgl-

dem ludzi. Nie lubi, pogardliwie z góry traktuje i Rafaela

i Bramanta i Lionarda; nie kocha, nawet nie lubi adnego

z trzech papiey, przy których zeszo jego ycie; cokolwiek

lepiej mówi o jednym Pawle III. Namitny, wraliwy, ner-

wowy, jest czsto i niesprawiedliwy w swoich niechciach do
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ludzi, podejrzliwy, obraliwy, skonny do przywidze ; dumny

z rodu, ze swego starego szlachectwa, cale ycie stara si

podupady ród dwign, zapomódz, wszystko co ma obraca

na ten cel, dla siebie nie potrzebuje i nie wydaje nic. Na

zarobek nie obojtny, upomina si natarczywie u Juliusza II

o swoj zapat, a po mierci jeszcze zarzuca mu niespra-

wiedliwie skpstwo. Florentczyk ca dusz i republikanin,

nie jest bardzo nieugity i niezomny w tych swoich zasa-

dach: one mu nie przeszkadzaj robi pomników dla Medy-

ceuszów. Ale pod pozorami przykremi, moe odpychajcemu,

ma serce dobre, czue dla tych których kocha, „Gboko
religijny, ma to niezgaszone pragnienie nieskoczonoci, które

jest mk i szlachetn cech dusz wybranych. Wielkie za-

gadnienia ycia, stworzenia, sprawiedliwoci, zbawienia, ob-

chodz go i s w jego myli zawsze, cigle, gboko, jak

u adnego podobno z jego wspócze>nych. To on jest praw-

dziwym Pensieroso Odrodzenia. Rodzina, ojczyzna, wolno,
honor, to nie s dla niego czcze sowa: ttni niemi, drga

niemi caa jego istota. Ale one drcz i rozdzieraj ca jego

istot w niezliczonych i niei»rzezwyciouych przeciwiestwach

ycia, a im wiksze te przeciwiestwa, tem gbsze, tem bo-

leniejsze rozdarcie duszy".

Jako modzieniec, jeszcze we Florencyi, podziwia te (nie-

liczne zreszt) okazy rzeby staroytnej, jakie tam moe wi-

dzie; podziwia z zapaem, jak wszyscy, uczy si na nich,

ale wród podziwienia i zapau wszystkim wspólnego, on je-

den, on pierwszy z rzebiarzy wspóczesnych przenikn, od-

gad istot staroytnej rzeby: pierwszy dojrza, e charakter

i wyraz gowy samej, to jeszcze nie wszystko, e w rzebie

staroytnej caa posta ludzka, cale ciao jest oywione i prze-

jte tem samem tchnieniem ycia, naley i suy tali jak

gowa do oddauia wyrazu i charakteru. T prawd on zro-

zumia i przyswoi sobie; za to mniej rozumie pierwiastek

i charakter mistycznej sztuki chrzeciaskiej. Nie bdzie ni-

gdy przebywa w niebiaskich regionach, jak Fra Angelieo,

nie bdzie przemawia jzykiem symbolów i gode, jak starzy

trecentyci. Jego wiat nadzmysowy nie bdzie marzeniem.
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zjawieniem, ale rzeczywistoci
;
jego allegorye nie bd zna-

kami pewnej idei, zechc by jej wcieleniami absolutnemi,

na zawsze. Klaczko uwaa i dowodzi, e wpyw stanowczy

na Michaa Anioa wywar pierwszy jego pobyt w Rzymie.

Mia at dwadziecia jeden kiedy tam przyby, bawi trzy lata,

a trafi wanie na t chwil, kiedy z pod ziemi dobyway
si coraz nowe dziea rzeby staroytnej, i wprawiay w za-

chwyt podziwu Rzym nowoczesny, Rzym Odrodzenia. Pa-

piee, kardynaowie, kady kto moe dobywa i przenosi do

swego paacu te odkryte zabytki, kocha si w nich, podzi-

wia bezwzgldnie i czasem bez rozeznania. Mody rzebiarz

dozna silnego wstrznienia, dokonao si w nim to powi-
kszenie, jakie wedug sów Goethego sprawia Rzym w du-

szaci i umysach wyszych. Dla niego, jak dla Rafaela, jak

dla Bramanta, Miasto Wieczne stao si wielk objawicielk

sztuki, Alma parens wasnej jego twórczoci. Odtd pocznie

si, i pod koniec tych lat spotnieje w nim, ten charakter

naprenia i mki w tworzeniu, który bdzie ju wzmaga
si cigle i stanie si niezatartem znamieniem jego prome-

tejskiego gieniuszu On stosunkowo zna wtedy nie wiele

jeszcze tych dziel, nierównie mniej ni my dzi, ni on sam

w póniejszym wieku; ale z tych które widzi ju dobywa
t nauk, e te dziea (Dioskury, Nil, Apollo) naleay do

jakiego czowieczestwa wywyszonego, przewyszajcego
zwykych ludzi nietylko blaskiem i piknoci, ale take roz-

miarem. Nauczy si dalej, e tym wywyszonym nad ród

ludzki postaciom sztuka staroytna dawaa i ycie do nich

zastosowane, skupione, potne, namitne, dramatyczne. Prze-

kona si lepiej o tem, co ju we Florencyi by odgad, e
caa posta, wszystkie czci ciaa, naleay do wyrazu figury,

i e nago tych figur suya wybornie, koniecznie, do tego

celu. „Kolosalno, pathos i nago, oto trzy zasady, jakie

Buonarrotti wycign z rzymskich marmurów, a te zasady

stan si odtd pierwiastkiem panujcym jego wasnej twór-

czoci. Z dutem czy z pdzlem w rku, w dzieach z chrze-

ciaskiego, czy klassycznego wiata, czy wreszcie z tego

wiata nowego, nieznanego, który yje w jego wyobrani
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i drczy go, wszdzie i zawsze bdzie on odtd stosowa te

trzy pierwiastki zasadnicze. Nie porzuci ich, nie zaprze si
ich nigdy, nie nagnie ich do adnych wzgldów czy okolicz-

noci, nieraz, czsto nawet, posunie je do przesady. A wtedy

kolosalno zetknie si niemal z potwornoci, patetyczno

wpadnie w konwulsyjno, w dziwaczno, a wybujao mu-

szkuów i f(irm plastycznych zaciemni i zamgli gówn myl
dziea, zamiast j uczyni janiejsz, a jej wraenie silniej-

szem".

Tak transformacy , i ju na cale ycie, przebywa Mi-

cha Anio w Rzymie pomidzy r. 1496 a r. 1499; ale wród
tego jeden odstp, jedno zboczenie niby z drogi, zanim jeszcze

wszed na ni stanowczo. To Pieta, to w ogóle grupa jego

rzeb religijnych, pobonych. Przeliczny jest u Kaczki ustp

o ApoUinie Behoederskim, o tym biednym Apollinie, ctórego

erudycya znawców i krytyków stara si obniy, a który

pomimo tych stara jest i zostanie zawsze niezrównanem

,.wcieleniem ludzkiej piknoci, poezyi, tryumfu". Otó ten

Apollo dziaa na Michaa Anioa, a wpyw jego daje si
rozpozna gdzie? W Chrystusie z Pieta. „Nigdy wielki mistrz

nie odda piknoci czowieka z tak prostot i z tak wiel-

koci; nigdy te nie osign, nie stara si osign tak

doskonaej, tak wykwintnej harmonii".

Pieta )ya zrobiona ju na kocu pierwszego pobytu

w Rzymie, w r. 1498. IClaczko przypuszcza, e bya wyko-

nana pod wpywem spalenia Savonaroli. „Bolesne wspomnie-

nie odpryo na chwil sztywn i zacit dusz Tytana, i na-

tchno mu dzieo, w którem chrzeciaska rezygnacya czy
si z klassyczn pogod. Dziwna rzecz, to dzieo ze wszyst-

kich jego dzie najmniej typowe, najmniej mówice o jego

indywidualnoci, jest zarazem ze wszystkich jego dzie naj-

bardziej uczuciowem, najbardziej osobistem. Jest te jedynem,

na którem si podpisa".

To jeden zwrot w historyi jego twórczoci; a drugi, to

odkrycie Laokoona. By ju wtedy przy Juliuszu II, gotowa
si do Mauzoleum, kiedy pewnego 14 stycznia 1506 r. od-

kryto przypadkiem sawn grup. Micha Anio znalaz w niej
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potwierdzenie wszystkich swoich zasad, swojego pojcia wiel-

kiej sztuki. „Nag-o, kolosaluo i patetyczno, oto, co obja-

wia, czego uczy Laokoon z sil i powag najwspanialszego

ze znanych arcydzie". Wszystkie odkrycia, wszystkie posgi

„zdaway si wychodzi z ziemi na to, by zawiadczy idea-

owi Michaa Anioa", a on tymczasem, zamiast w marmurze

ku kolosy, musia przesiedzie pi lat w Syxtyuskiej ka-

plicy i malowa sklepienie

!

Potem Rzut oka n<i Odrodzenie, dodajmy, i rzut oka

w przyszo. Mistrz na rusztowaniach pod sklepieniem, przy

nim staje tajemniczy jaki duch i szepce mu: „Mylisz si,

mylicie si wszyscy. Bierzecie za zenit sztuki t<>, co byo jej

schykiem, nawet jej upadkiem. Te posgi tak przez was po-

dziwiane, to wszystko z gorszych czasów, z gorszych szkó;

tkwi w nich moe tu i ówdzie myl Polikleta lub Praxite-

lesa, ale przerobiona, skaona. Wy znacie tylko kopie wiel-

kich dzie, czsto nawet kopie l^opij. S jeszcze arcydziea

prawdziwe, oryginalne, i niedaleko od was: w Atenach stoi

Parthenon, pod Salemem witynia Poseidona, ale wy o nich

nie wiecie, nie pytacie o nie i nie dbacie. W gwarnym i po-

mieszanym zapale dla staroytnoci, zaniedbalicie czy nie

nauczyli si, rozrónia okresów sztuki z ich cechami i zale-

tami, nie zrozumielicie e jest nastpstwo okresów, w któ-

rem po modoci przychodzi dojrzao, a po tej schyek.

Rozmiowalicie si w dzieach epoki rzymskiej i aleksan-

dryjskiej, bo byy przystpniejsze, blisze, atwiejsze do zro-

zumienia i do naladowania. Wasze zudzenie bdzie trwao

dugo, cae wieki— a pomau i z trudem wyrobi si lepsze

poznanie klassycyzmu i lepsze w nim rozeznanie".

„Przyjdzie potem wiek, przechodzcy wszystkie poprze-

dnie skwapliwoci badania i rozcigoci rozumienia. B
dzie studyowa jzyki, wierzenia, sztuk wszystkich ludów,

od pocztków najbardziej zamierzchych a do najwietniej-

szego rozwoju. Idea klassyczny bdzie bada i skada w ka-
dym szczególe, po kawaku, w epopei, w dramacie, w wi-
tyniach, w caem mnóstwie posgów. Bdzie pracowa za-

wzicie nad resztkami Aten i Olimpu, Pergamu i Rodu;
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pasmo czasów uoy porzdnie od marmurów Eginy i Seli-

nuntu a do zwyrodniaych plasl?orzeb uku Konstantyna;

kademu najmniejszemu zabytkowi oznaczy i przylepi jego

dat i jego naleno do tej czy innej szkoy, z niezrównan

przenikliwoci i trafnoci. Ale — wieczna ironia rzeczy tego

wiata — ten wiek, jedyny pod wzgldem rozlegoci bada
i wiadomoci, nie zdoa nic stworzy, nic z siebie wyda,
a sama ta jego powszechna i zapalczywa ciekawo bdzie

fatalnym znakiem jego nieuleczalnej bezpodnoci".

„ A po tylu przebytych wiekach i okresach, ty Buo-

narrotti, z wysokoci tego sklepienia, bdziesz móg, jak ten

Jehowa, którego stworzye typ niezrównany i niemiertelny,

bdziesz móg, patrzc na swoje dzieo, powiedzie, e hylo

dobre i zapyta, czy przysze pokolenia potrafi doby z sie-

bie co lepszego, choby co temu równego".

Wolabym moe, eby to powiedzia Klaczko sam od

siebie, a nie jaki zjawiajcy si duch —ale co za rzut oka!

W kilkudziesiciu wierszach co za karta historyi sztuki!

W nastpnych rozdziaach nie Micha Anio, nie Ju-

liusz II, ale Rzym wspóczesny, z budowlami, przepychami,

niiaemi wspanialemi pomysami. Santa Maria del Popolo

z dwoma nagrobkami Sausovina, paace kardynaów, San

Biaggio, Svv. Piotr w budowie, Belweder rozpoczty, w zna-

cznej czci wykonany, nigdy zupenie nie wykoczony, a przez

póniejsze przemiany i przebudowania tak zniszczony, e le-

dwo lady jego zostay, a nie mona sobie wyobrazi choby
w przyblieniu, jakim by móg, jakim by. Wspomnienie bu-

dowli oywia si wspomnieniami i szkicami ludzi: Sanso-

vino, Bramante zwaszcza, skrelony obszerniej, a wzity

w obron przed nienawistnemi zarzutami i skargami Michaa

Anioa, San Galio. Wspóczesne opisy Rzymu suche, katalo-

gowe, a przesadne i panegiryczne, ale po wiekach ciekawe;

wreszcie wielka zmiana w Watykanie. Juliusz II nie chce

mieszka w apartamentach Borgia. Przykro mu mie przed

oczyma nieustajce przypomnienie nieprzyjaciela i zgorsze

jego panowania: opatrzy sobie inne mieszkanie, przeniesie

si na drugie pitro. Sprowadza z caych Woch artystów.
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którzy maj zdobi te pokoje, Perugino, Soddoma, Peruzzi,

Lorenzo Lotto i wielu innych; zaczyna si robota. Ciekawy

w tem miejscu nawias, pytanie, dlaczego papie nie wezwa
wielkiego Lionarda. Klaczko si domyla, e nie chcia mie
do czynienia z tym, co kiedy by na usugach Cezara Borgii.

Na to przyjeda do Rzymu mody czowiek, tu nieznany,

cho we Florencyi stworzy ju niejedn ze swoich Madonn,

opatrzony listem polecajcym do papiea od jego krewnego

ks. Urbinu, Francesco Maria Riario, i dziki temu listowi

mody czowiek staje pewnego dnia przed starym papieem,

pokazuje mu swoje roboty, rysunki, szkice: i papie, mionik
wielki a instynktem bystry znawca sztuki, odprawia bez ce-

remonii wszystkich sprowadzonych malarzy, wszyscy maj
zmaza co pomalowali i i sobie — przysze pokoje Juliusza II

malowa bdzie Rafael Santi (koniec r. 1508, albo pocztek

r. 1509).

Micha Anio ma wicej potgi, Fra Angelico wicej

religijnego mistycznego uczucia, Tycyan ma wietniejszy ko-

loryt — ta?, prawda, wszystko to prawda. Ale on ma zmys
piknoci, jak aden z malarzy, i ma, jak aden z nich, do-

skonae zrozumienie warunków kompozycyi. To s jego wa-
dze gówne, jego wasne, to „dwa skrzyda, któremi wzniós

si do niemiertelnoci".

Klaczl\o mówi, e jedno z tych skrzyde, zmys pi-

knoci i poezyi, mia wrodzone: widoczne ju we wszystkich

jego modzieczych pierwszych obrazach. Ale drugie, sztuka

kompozycyi, doskonay ukad i rozporzdzenie, wyksztacio

si dopiero w Rzymie. Za dowód su mu dziea z przed-

rzymskich czasów. Zoenie do grobu (w Galeryi Borghese)

i Incoronata (w Watykanie), którym brak jednoci, skupie-

nia kompozycyi i akcyi. (Czy ten sam brak nie odezwie si

póniej, dodamy od siebie, na samym kocu jego zawodu,

w Transjiguracyl'^) . W Stanzach tymczasem od pierwszego

razu jasno, jedno i maowniczo ukadu niezrównana:

podwójna akcya, w niebie i na ziemi, poczona i rozwizana

ze miaoci, swobod i wdzikiem; wszystkie postacie,

wszystkie gowy, wszystkie grupy skupiaj si w akcyi, na-
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le, przyczyniaj si do wraenia caoci. Jedno i dosko-

nao planu nie w jednym fresku tylko, w Dyspucie, albo

w Szkole Ateskiej, ale Stanza caa, ze wszystkiem, co w niej

jest, to jeden plan, jedna cao, jeden pomys twórczy, obej-

mujcy wszystko, odrazu poczty.

Rafael, jak Micha Anio, jak Bramante, w Rzymie do-

piero, na tym uprzywilejowanym g-runcie, rozwin skrzyda

i doszed do caej swojej mocy. Ale przy tamtych mona
widzie i wskaza co wywaro ten wpyw szczliwy: zna si
staroytne posgi i ruiny budowli. Na Rafaela co mogo dzia-

a, co by jego nauk, co sprawi rónic midzy Zoeniem
do (jrohim Dysput<if Naga dorana transformacya, dokonana

w jego gieniuszu, wydaje si niemal cudown, a nie daje

si wytómaczy adnym wpywem czy dzie ludzkich, czy

zdarze.

Po takim wstpie Camera ddla Segn<itur<i. Co znaczy

jej nazwa? jakie byo jej przeznaczenie? Jedni mówi, e
to byy mieszkalne pokoje Juliusza II, drudzy, e jego pod-

rczna biblioteka, inni, e przychodzi tu podpisywa akta.

Signatura znaczy podpis, to nie ulega wtpliwoci ; ale dla

czego papie mia przechodzi na to miejsce, eby tu podpi-

sywa, kiedy móg to robi w swoich pokojach? O biblio-

tece nie wspomina nikt ze wspóczesnych. Nie móg za Ju-

liusz II mieszka w i)okojach, które za jego ycia nie byy
nigdy skoczone i gotowe, i dugo jeszcze po jego mierci

byy w robotach malarzy, dekoratorów, rzemielników. Nie;

wszystko to póne i próne domysy i wymysy dzisiejszych

uczonych krytyków, a prawda jest atwa do odszukania, ley
na wierzchu, tylko zajrze do pierwszej lepszej ksiki, opi-

sujcej organizacy Kuryi rzymskiej. Signatura to bya na-

zwa najwyszego trybunau kocielnego, apellacyjnego i kas-

sacyjnego. Dzieli si on na dwie sekcye: Signatura Justitiae

i Signatura Gratiae. Ta ostatnia zasiadaa zawsze pod pre-

zydency samego papiea. Otó na posiedzenia tego trybu-

nau przeznaczona bya Camera delia Segnatura.

Tómaczy to Klaczce stary praat, wiadomy miejsc

i rzeczy, mionik i bystry znawca sztuki, niedowierzajcy
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i ironiczny wzgldem dzisiejszej krytyki i uczonych kryty-

ków, których nowatorami nazywa. Ale kiedy wyjani na-

zw i przeznaczenie Camary, zacz mówi o niej samej. Ko-

cha j, wpatrywa si w ni cale ycie z uniesieniem, z czu-

oci, wszystko w niej zna, przenikn, nic nie byo mu
obcem, od pomysu i planu caoci do kadego szczegóu, od

zamiaru i natchnienia mistrza do czasu wykonania, do do-

skonaoci techniki — i od niechcenia, nieznacznie, w prostej

przypadkowej rozmowie, owieca freski Rafaela tak massa

wiata, jakiej nikt dotd na nie nie rzuci.

Klaczko rozdziela si w tej rozmowie na dwie osoby.

To, co mówi on sam, to s biece powszechne wyobraenia

o tych freskach; to, co mówi stary Monsignor, to jest to, co

on sam o nich myli, do czego doszed po latach mylenia,

poznawania sdów cudzych, to jest jego „Prawda" o Dyspu-

cie i o Szkole Ateskiej.

„Im wicej patrze, zastanawia si, tem wicej widzi

si i rozumie cudown jedno pomysu w tej wielkiej kon-

cepcyi, w kadym jej najdrobniejszym szczególe: wystrzelia

ona z niezbadanych gbin twórczego gieniuszu... Inne dziea

Rafaela przemawiaj do naszych zmysów, uczu, wyobrani

:

to wzywa do natenia wadz umysu. Malowido pene wie-

dzy, rozwagi, refleksyi, abstrakcyi, a uieledwie ideologii. To

jego zwizek z odleg przeszoci, ze star tradycy

wieku XIV (zaniedban po czci w XV-ym). Rafael nie

odrzuca, nie odpycha tradycyi swojej sztuki, nie myli by
pierwszym i jedynym, z siebie jednego wydoby wszystko;

przeciwnie, on jest w cigu, w dalszym cigu tego pasma,

i chce w niem by. On zostaje w tej sferze pomysów, na-

tchnie, przedmiotów, w jakiej ya sztuka woska od Pisa-

nich i od Giotta, a kiedy twórczo swoj zwraca do przed-

miotów abstrakcyjnych, transcendentalnych, których wiek XV
unika, to staje na tej drodze, na której by XIV-ty. W pa-

skorzebach florenckiego Campanile Giotto obejmuje niby ca
cywiizacy, Lorenzetti w Sienie maluje warunki szczli-

wego ycia w spoeczestwie, malarze Kaplicy Hiszpanów we
Forencyi cz Koció wojujcy i tryumfujcy z naukami
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i ich sawnymi mistrzami w staroytnoci. Rafael robi w tej

Camerze to, co oni robili, jest w cznoci z nimi. Jak sza-

nuje swoich poprzedników i ich tradycy, jak dba o to,

eby to swoje uszanowanie wyranie pokaza, uwidoczni,

dowodzi powtarzajce si nieraz wspomnienie nauczyciela,

Periigina, dowodzi niezaprzeczone pokrewiestwo fresków

Camery z freskami tamtego w Cambio w Perugii.

„Tylko on, kiedy robi to samo co tamci, robi to ina-

czej : kiedy idzie t sam drog, to zachodzi tak daleko i tak

wysoko, jak si adnemu z nich nie nio".

„Wielkie pragnienia i pomysy XIV wieku, wykonane

z szerokoci umysu i z temi rodkami, jakie przynioso

Odrodzenie, to jest Segnatura Rafaela. Ten cudowny gie-

niusz przeznaczony by na to, by skupi w sobie ca prze-

szo sztuki woskiej, a deniom tej przeszoci eby da
wyraz harmonijny, najwyszy. Malarstwo symboliczne, syn-

tetyczne, w którem kocha si wiek XIV^ które zaniedba

i zatraci silny naturalizm wieku XV, Santi je wskrzesi w tej

Stanzy, oywi je potnem szlacbetnem tchnieniem swego

czasu, przyodzia je we wszystkie blaski staroytnoci i chrze-

ciastwa, przeobrazi je, sprawi jego transfiguracy. Na-

kreli tu na tych cianach pasmo dziejów ludzkiego rozumu

i jego wielkich zdobyczy, dziel w zakresie wiary, prawa,

wiedzy i wyobrani. Ten przedmiot za, abstrakcyjny i ideowy

jak by moe najbardziej, on obrabia z doskonaoci techni-

czn, odziedziczon po wielkich szkoach Masaccia, Piera

delia Francesca, Ghirlandaja, z pogod i zmysem piknoci,

jakich nauczaj go w Rzymie staroytne wzory, z umiejtno-

ci kompozycyi, w jakiej nie mia równego, z wdzikiem,

miar, gracy, które byy jego wrodzonym darem".

Po takim wstpie bdziemy patrze na wszystkie po

kolei freski Stanzy, a to, co czulimy instynktowem wzru-

szeniem, ale z czego nie umielimy zda sobie sprawy jasno

i zupenie, bdzie nam podane, wytómaczone, potwierdzone

tak, e dusza rozpywa si w uniesieniu nad dzieem, a umys
z rozkosz chwyta objanienie. Wznioso, wito, pi-

kno, mdro, widzi si i rozumie si tak, jak si jej o wa-
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snych siach nie rozumiao, a czuje si j gbiej, potniej,

rzewniej, rozkoszniej.

Zaczyna Klaczko (uiby jego praat) od sklepienia. Ab-

stralicye, allegorye, personifikacye, trecentistom tak ulubione,

Rafael wprowadza, ale inaczej jak oni. Nie miesza ich z rze-

czywistym wiatem, z rzeczywistymi ludmi, oddziela je, a przez

to i one i rzeczywici ludzie wystpuj w wikszej jasnoci,

s wyraniej tem czem s. Te allegoryczne figury s do-

skonale na miejscu, usprawiedliwione przeznaczeniem sali:

one wiec na sklepieniu jak upomnienie, nauka, maj nie-

jako przewodniczy czynnociom. Malarz by mdry, gboki
w swoich pomysach, a w miar, jak postpowa w pracy,

postpowa i w doskonaoci. Rónica midzy figurami ozna-

cza ten postp. Justitia jest jeszcze cokolwiek konwencyo-

nalna, cokolwiek skrpowana szko, tradycy, modoci
malarza. Nauka (Filozofia) ma ju samoistno i wielko
w charakterze i wyrazie gowy. Teologia to zjawienie nad-

ziemskie; to Beatryx Dantego u wrót Raju, nawet z rozmy-

sem do niej zbliona, ubrana jak ona. Poazya, z rozwini-

temi skrzydami, z pogodnem spojrzeniem sigajcem gdzie

w nieskoczono, to jedna z najwzniolejszych kreacyj mi-

strza, to jego sztuka w zupenym ju rozwoju i blasku.

Po sklepieniu Dysputa. Tu na bok wszystkie streszcze-

nia, wszystkie sowa wasne; nie wystarcz, nie oddadz,
bd za mae, niegodne. Tu, eby nie zepsu, trzeba tló-

maczy.

„Dysputa, to jest fresk religijny caego tego cyklu, fresk

wity — trzy razy wity, zwaszcza w swojej czci gór-

nej, tam, gdzie króluje Koció tryumfujcy, Bóg sam w trzech

osobach. Z rozmysem, z zupenie wiadomem postanowie-

niem wybra mistrz dla tego wiata nadprzyrodzonego styl

pierwotny, uwicony tradycy wieków, styl hieratyczny

,

eby si tak wyrazi, chrzeciaskiego malarstwa. Koció
icojujcy, w dolnej czci fresku, pojty jest w zupenie in-

n}m charakterze i stylu. To wiat rzeczywisty, wiat Ghir-

landaja, Masaccia, Lionarda. W pomyle, w treci, jak w for-

mie Dysputy, jest dualizm; ale gieniusz Rafaela umia temu

St. Tarnowski: Julian Klaczko. 21
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dualizmowi nada cudown jedno, jedno wykonania po-

mimo dwóch stylów, jedno myli i ukadu pomimo dwóch

wiatów".

„W czci górnej Dysputa przypomina bardzo •'^'dy

ostateczne starych mistrzów. Bóg Ojciec w podunym nim-

busie; Duch w. w postaci gobicy; pomidzy nimi Chrystus

siedzcy na obokach, ze znakami ran na piersiach i rkach;

po Jego prawej stronie Najwitsza Panna, po lewej w. Jan

Chrzciciel. Poniej, w pókole, cay orszak niebieski. Ale

w tym orszaku jaka zmiana! Zamiast tradycyjnie powtarza-

nych dwunastu Apostoów, dwunastu wyobrazicieli Starego

i Nowego Przymierza, a kady z odmiennym wyrazem, cha-

rakterem, postaw. Adam, Abrahaui, Mojesz, Dawid, Jere-

miasz, Judasz Machabeusz; przedzielaj ich w. Piotr i Pawe,

w. Jakób i Jan, w. Szczepan i Wawrzyniec. To wspaniae

stowarzyszenie wyobraa cae pasmo wieków, skada cae
nastpstwo pokole od pierwszego czowieka i pierwszych

patryarchów, do towarzyszy ziemskiego ywota Zbawiciela

i do pierwszych mczenników. Zamiast czterech symbolicz-

nych zwierzt, wyobraenia Ewangielistów, czterech anioków

trzyma i pokazuje z tryumfem cztery Ewangelie. Ale naj-

dziwniejsza dopiero, najbardziej przejmujca nowo, to ta

w górze droga mleczna, przewiecona zotemi promieniami,

obwinita w lekk przeroczyst mg , a przez t mg wi-

dne s myriady dusz, które lec , koysz si w przestworze,

wznosz si w gór, schodz niej, widok niewypowiedzia-

nego uroku, niby dissolving views empirejskich regionów. Po-

dobnego pomysu nie znale u adnego z poprzedników, u a-
dnego ze wspóczesnych Rafaela: a on sam jeden raz tylko

powtórzy go w Madonnie Syxtyuskiej ... Te wszystkie za
pomysy nowe i nieprzewidziane, te delikatne, wiee, wie-
tlane rysy, dodatki, dotknicia, su do rozpogodzenia, do

zagodzenia surowej hieratycznej powagi tych sfer wyszych,

i zbliaj je do zgromadzenia wiernych, do Kocioa icojn-

jcego na dole".

„To zgromadzenie zajmuje obszerne pókole, którem jest

budujca si absyda nowego w. Piotra. Po lewej stronie, za
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charakterystyc/ii figur Bramautego wida zdaa rusztowa-

nia budowy; po stronie prawej mur ju na wysoko czo-

wieka wzniesiony nad ziemi. Porodku otarz, z napisem :

Jidius II Pontifp.x Maximiis, a odosobnienie tego otarza, jak

i jego ksztat szecienny, nasuwaj przypuszczenie, e to moe
kamie wgieny powicony przez papiea w ow sobot

in itlbis roku 15( 6... Godzi si wspomnie, e we Forencyi,

w kapicy dal Spagnuoli, w sawnym fresku z XIV wieku. Ko-

ció tcojiijcy rysuje si take na te kokioa, budowanego,

nie skoczonego, tumu Santa Maria del Fiore. Ale na tern

koczy si wszekie porównanie midzy naiwnym, epizody

cznym, moraiznjcym pomysem i przedstawieniem w Cappel-

lone, a natchnionym wzniosym obrazem w Stanzy

:

poema sacro

Al quale ha poste mano e cielo e terra.

„Niebo i ziemia, wiat widziauy i wiat nadprzyrodzony !

Jak rzadko zdoa artysta który umieci je w jednych ra-

mach razem, a nie przedzieli obrazu na dwa, nie stworzy

dziea bez jednolitoci. Sam Rafael rozbi si nieraz o ten

szkopu. Incoronata, Transjiguracya, grzesz brakiem jedno-

litoci, nie maj koniecznego a trudnego do znalezienia

cznika, ogniwa midzy wizy niebiask w górze a spraw
ziemsk na dole, Ale vf Dyspucie ten cznik jest. cznik —
pomys gieniuszu, natchnienie, którego nigdy do zgbi
i do podziwia nie mona — cznik, to ta monstracya na

otarzu Najwitszego Sakramentu. Najwitsza tajemnica

wiary ukazuje si tu, w linii pionowej i prostej, jako dalszy

cig, jako przeduenie najwyszej tajemnicy Trójcy w.,

która zajmuje cz górn fresku. W linii poziomej ona ciga
do siebie i w sobie czy wszystkie postacie i grupy wier-

nych na dole. Ona jest punktem rodkowym kompozycyi,

rodkiem cikoci caego dziea".

„Okrelono gdzie Wieczerza Lionarda jako róne i wie-

lorakie dziaanie jednego sowa na rónych ludzi. W Dyspu-

cie jest róne i wielorakie dziaanie jednego dogmatu na ró-

nych wiernych. To jest symfonia duchowa i mistyczna, któ-

21*
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rej akkord podstawny dauy jest w czterech postaciach naj-

bliszych otarza, w czterech wielliich doktorach Kocioa.

w. Grzegorz rozwaa tajemnic w blogiem szczliwem sku-

pieniu; w. Hieronim zagbia si w badaniu tekstu jakiego,

odnoszcego si do tajemnicy; w. Ambroy rozpywa si

w uniesieniu, w ekstazie; w. Augustyn tale panuje nad sob
i nad przedmiotem swojego rozmylania, e myli swoje

o przedmiocie moe zaraz dyktowa modziecowi siedzcemu

u stóp swoich. Te cztery tony: wiary, rozmylania, zachwy-

cenia i nauczania, odbijaj si i powtarzaj w rónych sto-

pniach i odcieniach w otoczeniu, zoonem z duciownych

i wieckich, z ludzi wszystkich czasów i powoa. Nie py-

tajmy, kogo ta lub owa iigura przedstawia. Mistrz oznaczy

tylko czterech wielkich doktorów, w. Tomasza z Akwinu

i w. Bonawentur; wypisa ich imi w aureolach nad ich

gowami. Nie przekraczajmy jego zamiaru; nie upierajmy si
przez nacigane sztuczne domysy i hipotezy pooy inne

na kadej z tych figur, ale raczej wpatrzmy si w rozmaito

ich postawy i wyrazu, i starajmy si zda sobie spraw
z uczucia jakie kad z nich przejmuje i z niej przemawia...

Uwaniy, jak ten hymn wity wychodzi ze rodka, od ota-

rza, przechodzi przez róne przemiany i modulacye, a si

wypiewa i umilk na dwóch kocach fresku, gdzie stoj

dobrze znane postacie Dantego, Fra Augelica, i Savonaroli

Umieci tu najbardziej religijnego z poetów i najbardziej

mistycznego z malarzy, to myl i rzecz prosta, nie potrzebu-

jca tómacze... Ale Savonarola w paacu papiey? taka

wietna rehabilitacya w dziesi lat po spaleniu za herezy?

By moe, e przycz^^ni si do niej gniew i wstrt Juliu-

sza II do Aleksandra VI; ale dla malarza powodem gównym^
stanowczym, byo z pewnoci szczególne naboestwo m-
czennika do Najwitszego Sakramentu. Rzecz jest oczywi-

sta, e to naboestwo, wiadome, powszechnie znane, gone,
rozstrzygao o wyborze osób umieszczonych w dolnej czci
Dysputy. Inaczej nie mona zrozumie i wytómaczy, dla-

czego Rafael wymalowa tu w. Tomasza i Bonawentur,

a pomin w. Dominika i Franciszka z Assyu".
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„Dogmat transcendentalny zrobi treci i osi oywio
nej akcyi, osoby tej akcyi zgromadzi okoo niezgbionej

tajemnicy! Co za myl dziwna, szczególna! Ale to rok 150!':

nie wiele lat przedziela nas od tez przybitych na wittenber-

skim kociele. Zanim zejdzie do swego przedwczesnego grobn,

usyszy jeszcze Rafael guche dalekie grzmoty burzy cign-
cej z pónocy na t bazylik w. Piotra, której tu wskazy-

wa przysze wspaniaoci, na t monstrancy, na t flosty

,

która mu daa jedno z najwzniolejszych jego natchnie.

Punkt rodkowy jego Dysputy bdzie rodkowym punktem

wszystkich dysput wieku, wszystkich jego kontrowersyj, walk,

wojen, i za czas niedugi wiat podzieli si — niestety — i po-

dzieli na dugo, na dwa obozy, jeden wyznajcy, drugi od-

rzucajcy tajemnic transsubstancyacyi. W tym witym fre-

sku Segnatnry nie mog nie widzie znaku czasu; nie mog
nie widzie opatrznego zrzdzenia w tym fakcie, e w sa-

mem przededniu katastrofy, na progu Reformacyi, sztuka

chrzeciaska wyznaa gono, tryumfalnie, dogmat, który

niebawem mia by zagroonym, i uwielbia ten dogmat przez

najwikszego ze swoich gieniuszów w najwspanialszym ze

swoich prz3bytków".

Dysputa, to wiara i pobono, to duch chrzeciaski

w najwzniolejszym natchnionym wyrazie; ale ta naprzeciwko

Dysputy Szkoli Ateska^ czy nie jest poniekd zaprzecze-

nien), a przynajmniej przymieniem tego ducha, a wyrazem

tego, co oywia Odrodzenie? „Filozofia, nauka, na równi z re-

religi i jej tajemnicami: Platon i Arystoteles na równi z do-

ktorami I^ocioa? Czy to nie jest jaka deklaracya pr'iw

rozumu w przeciwieintwie do wszechwadzy dogmatu?"'

Nie! Szkoa Ateska nie jest malowana na chwa du-

mnej i zarozumiaej wiedzy naszych czasów. To nasz czas

tylko tak si przyzwyczai uwaa ro/>um za przeciwiestwo

wiary, a filozofi za jej nieprzyjaciók, e wszystkie fakta

i zjawiska przeszoci widzi i ukazuje przez ten pryzmat. Ale

tamten czas myla i rozumia iuaczej, a Rafael wystawia

tu i wysawia nauk scholastyczn, nauk Trhium i Quad-

ricium, siedmiu dyscyplin. Wzi ten sam przedmiot i tak
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samo go poj — tylko wykona inaczej — jak jego poprzed-

nicy : a od dzwonnicy Giotta, od amiony w Sienie i fontanny

w Perugii, przez kaplic Hiszpanów we Florencyi, i dalej a
do fresków Pinturicchia w Appartamento Borgia, cignie si

bez przerwy aucucli dzie, w których siedem dyscyplin stoi

obok siedmiu Sakramentów, a wici Doktorowie obok mdr-
ców staroytnych. Tylko ten sam przedmiot i to samo poj-

cie przeksztaca si w cigu czasów od XIII wieku a do

Rafaela. Niccolo Pisano wyobraa nauki w allegorycznych

figurach, Giotto zastpuje allegorye postaciami rzeczywistych

ludzi, w kaplicy Hiszpanów cz si oba te sposoby, Pin-

turicchio otacza allegoryczne figury nauki grupami uczniów.

Rafael maluje jak wszyscy tamci siedem dyscyplin, Tri-

vium i Quadrivium, ale odrzuca allegorye, personifikacye,

symbole, a stwarza z nauki i wiedzy obraz ywy, dramaty-

czny. U niego gramatyka, arytmetyka, muzyka, geometrya,

astronomia, retoryka, dyalektyka, wyobraone s przez grup
ludzi, którzy si ucz, namylaj, badaj; zwykle jeden,

mistrz, uczy skupionych koo niego modszych, ale wyranie

pozna mona, mistrz da to pozna przez attrybuta i narz-

dzia — e jedni ucz si arytmetyki, a inni astronomii albo

gramatyki. Najwysza z nauk, dyalektyka, zajmuje ca wy-
sz cz fresku, a obejmuje róne szkoy filozoficzne staro-

ytnoci w ich twórcach i naczelnikach. Nie chodzio Rafae-

lowi o systematyczny wykad czy kurs historyi filozofii, i nam
nie powinno chodzi o to, by pedantycznie a uparcie docho-

dzi, którego z filozofów ma wyobraa ta lub owa figura;

nie pytajmy o imiona, wpatrujmy si w postacie, w ich wy-

razy, ruchy, postawy, charakterystyczne rónice midzy scep-

tykiem a eklektykiem, midzy sofist a cynikiem albo stoi-

kiem. „Wpatrujmy si zwaszcza w dwie postacie gówne,
rodkowe, te, w których skupia si i wyraa gboka ukryta

myl dziea. Mody jeszcze, silny, z wyrazem, w którym

przewaa trzewo, zmys rzeczywistoci — Arystoteles spu-

szcza rk ku ziemi, Platon z natchnionym wyrazem wieszcza

czy proroka wznosi swoj ku niebu. Jeden nawouje do me-

tody eksperymentalnej i do analizy, drugi do intuicyi i do
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syntezy, i wskazuj dwa bieguny, dwa punkta oryentacyjne

filozofii greckiej, wszelkiej filozofii"...

„Zwa^.my, jak Rafael w Szkole Ateskiej umia zacho-

wa sprawiedliw miar, równ wag midzy autorem Ti-

majosa a autorem Etyki, pomimo, e w pocztkach XVI wieku

Platon by gór a Arystoteles w nieasce. Sztuka okazaa si

wicej filozoficzn, ni wspóczesna filozofia. Ale to nic dzi-

wnego. Przecie to sztuki zadanie i powoanie godzi rze-

czywisto z ideaem, czy analiz z syntez. Przecie na

dzwonnicy Giotta i na niejednym obrazie z XIV i XV wieku

Platon i Arystoteles wystpuj razem jako wyobraziciele

dyscipliny disciplinariim. Ale nigdy poczenie tych dwóch

mdrców nie byo pojte i wykonane z tak moc i wie-

tnoci, jak tu, na tym fresku Segnatury. Stoj tu oba przed

nami w caej mocy i powadze swojego prawa. Jeden ma
kolo siebie Apollina, drugi Minerw, stoj na tym samym
planie, na równi, rysuj si na tem samem tle jasnego b-
kitnego nieba, nauczaj w tej samej wityni, a ta witynia
to przyszy w. Piotr. Nowa bazylika, której pierwsze fun-

damenta dopiero widzi si w Dyspucie^ tu pokazuje swoje

wntrze zupenie skoczone, wykoczone, ozdobione tak, jak

marzy Bramante i jak (podug wiadectwa Vasarego) wy-

rysowa dla modego ziomka i przyjaciela. Wspaniaa przez

swoj perspektyw architektoniczn, Szkoa Ateska jest

jeszcze wspanialsza przez swoj perspektyw moraln: wielka

myl Odrodzenia — moe jego wielka utopia tylko— jest tu

w caej swojej wielkoci".

Parnas! Allegorye cnót kardynalnych! Dekretay Grze-

gorza IX! wszystkiego przytacza niepodobna, cho wszystko

uczy patrze, rozumie, podziwia —ale to wspaniae wszystko

prowadzi do smutnego zakoczenia rozdziau. W siedem lat

po mierci Rafaela odactwo Bourbona w Watykanie, pier-

wsze zniszczenie fresków; potem ich restauracye przez Se-

bastyana del Pionibo, przez Maratt, póniej jeszcze przez

jakich niewiadomych, zapomnianych: restauracye niezgra-

bne, szkodliwe; i my nie widzimy, nie znamy Camery takiej,

jak bya, jak j Rafael zrobi! Mamy tylko jej cie.
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„A jednak zostao przecie tyle z jego rysunku, z jego

kompozycyi, e moemy rozpozna ten idea, jaki przywie-

ca najwyszym ducliom tego czasu, idea, któremu te freski

miay da wyraz, a skada hod. Wiekomylny idea chrze-

ciaskiej Kalok^agatia, powszechnej harmonii czcej wiat
klassyczny i wiat katolicki, religi i filozofi, Koció i pa-
stwo, ycie duch-we i ycie wiatowe. Marzenie! sen! Wiem
a przebudzenie byo straszne. To marzenie byo moe — jak

wielu dzi myli — wielk a nawet grzeszn pomyk. Ale

niemniej marzenie byo przecie wzniosem, a pomyka bya
szlachetn, felix ailpa"'.

„Jak pomyle, e w tych samych latach (1509 - 1511),

kiedy Rafael malowa Segnatur, inny gieniusz, Tytan, tu

zaraz blisko tych Camerae sitperiores rzuca na sklepienie

Stworzenie czowieka i kaza mówi Prorokom i Sybillotn —
ah to bya wielka epoka, epoka tego Po)itnficii Terribile''^

.

Cze i mio Rafaela, wiara w niego, moe kiedy

zalepiona i przesadna w podziwie, z biegiem czasu przyga-

sa bardzo. D/isiejsi znawcy widz w nim przedewszystkiem

to, w czem < u nie dochodzi innych malarzy; zamykaj oi-zy

(czy umysy i serca) na to, czem wszystkich przewysza.

W Seyimturze zwaszcza widz gównie to, co w niej zniszczyli

onierze a zepsuli restauratorowie, i wyraaj si o niej z pe-

wn askaw obojtnoci.

Nie tak Klaczko. On wiedzia take, e to tylko cie

tego co byo; ale czu i widzia, e w tym cieniu jest szczyt

chrzeciaskiego natchnienia, i szczyt doskonaoci w sztuce

malarskiej. Mawia, e Segnatura to jest najpikniejszy punkt

na kuli ziemskiej ; w adnym innym niema na maej prze-

strzeni zgromadzonych tylu najwyszych piknoci. „Jak bdzie

mia przyj kmie wiata, to Pan Bóg pole anioów i kae
im przenie Segnatur do nieba, bo i sam Bóg aowaby,
eby ona miaa zgin. Tam ona odzyska swoj pierwotn

wieo, tam znikn wszystkie zepsucia i wszystkie naprawy,

i niebo samo bdzie z rozkosz patrzao na swój najwyszy,

jedyny, wizerunek na ziemi. Ci róni wici, widzc si w Di/s-

inicie, bd si pytali, gdzie on nas widzia, e nas tak zna,
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tak odmalowa? Przecie to my jak ywi, jedni jak bylimy

na ziemi, drudzy jak jestemy tu w niebie''.

Marzenie? Sen? Monaby zastosowa do tych myli

Klaczki to, co on sam przed chwil mówi o ideale wielkich

ludzi Odrodzenia. Zapewne, ale w tem marzeniu jest prawda:

a jeeli anioowie nie przenios tych fresków do nieba, to

w kadym razie na ziemi nie byo i nie bdzie nigdy nic

pikniejszego. Natchnienie religijne, pobone uczucie w caej

swojej wzniosoci, mdro gboka, pikno doskonaa.

Stoj naprzeciw siebie dwa wizerunki naszego czowiecze-

stwa. Szkoa Ateska, to szczyt mdroci, szlachetnoci, do-

stojnoci, do jakiego najwyej wznie si moe czowiecze-

stwo samo przez si, o wasnych siach. Dysputa, to czo-

wieczestwo uduchownione, podniesione nad siebie nadprzy-

rodzon moc objawienia i aski. Dysputa, to niebo otwarte.

W dwóch stopniach. wici na dole s jeszcze w swojem

ziemskiem yciu: onid do Boga, w duchu s z Nim zje-

dnoczeni, ale jeszcze nie doszli, nie osignli, witymi bd,
ale nie wiedz czy bd. Ci w górze, ci co siedz na obo-

kach poniej Zbawiciela, ju s u celu, ju s zjednoczeni,

zupenie, na ca wieczno. Nie d ju, posiadaj swoje

szczcie. Po Sdzie Ostatecznym, po cia zmartwychwstaniu,

w ciaach uwielbionych tak bd wygldali ludzie zbawieni,

takie bd mieli wyrazy i ksztaty, jak ten Adam, jak ten

Machabeusz, jak ten w. Jakób. Nigdy na ziemi niebo nie

byo tak widziane i wyobraone, nigdy go aden mistrz tak

nie ujrza w swojej wyobrani, tak nie uczu i nie uwielbi

w swojem sercu

Czy Segnatura jest, jak myla Klaczko, najpikniej-

szym punktem na kuli ziemskiej ? Wielu zechce temu prze-

czy. Ale z tych aden nie potrafi zaprzeczy, e tego naj-

pikniejszego punktu nikt pikniej, nikt tak piknie nie czu,

nie rozumia, nie opisa, jak Klaczko.



IV.

II giuoco del mondo. Kaplica S3'xtyska. Stworzenie. Stworzenie Adama.
Prorocy i Sybille. Klaczko o Michale Aniole i Rafaelu.

Z empirejskicb regionów natchnienia i piknoci wracamy

na ziemi: na ziemi zwichrzon i skrwawion, w smutn rze-

czywisto politycznej gry tego wiata. dza opanowania i po-

siadania Woch : kusi si o nie Fraucya, Hiszpania, cesarz wzdy-

cha do niego pocichu : woscy ksii^>ta, woskie republiki cz
si z jedcym lub z drugimi. Liga w Cambrai. Cesarz, król

francuski, król hiszpaski, zmawiaj si na Wenecy. Papie

chce by panem tej gry iciata. Zawiza skrycie ow Lig
(1508 r.), sam do niej jawnie nie przystpi. Wenecya trzy-

maa Rawenn, Faenz, Rimini, nie chciaa ich zwróci Sto-

licy Apostolskiej : trzeba j upokorzy i zmusi. Rzuci kl-

tw na republik; ona przyja to dumnie, hardo. Ale po-

bita przez Francuzów pod Agnadell 1509 r., zagroona utrat

swoich posiadoci na staym ldzie, udaje si w pokor,

przeprasza, zwróci co zabraa z dziedzictwa w. Piotra. Ma-

lownicza, dziwna scena i ceremonia przeproszenia i przeba-

czenia. Juliusz II nie chce zniszczenia AVenecyi^ tem bardziej

nie chce panowania Francuzów czy Niemców: godzi si z Re-

publik w. Marka. Oburzenie, krzyk na zdrad, w Lidze,

zwaszcza we Francyi. Ludwik XII bdzie teraz wojowa
z papieem, dawnym sprzymierzecem, a zwouje do Tours

Synod biskupów; zapowied i groba Soboru powszechnego

przeciw papieowi.
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Juliusz sie nie boi. Wojn przyjmie i podejmie. Haso
fuorl i harhnri rozgrzmi si potnie po caym pówyspie.

Najemni Szwajcarzy napadn na Francuzów od Alp, od Me-

dyolanu, flota wenecka zagrozi im w Genuy, a wojska pa-

pieskie pocz si z ldowemi weueckiemi okoo Ferrary.

Juliusz idzie sam na wojn, gówn kwater ma w Bolonii,

oczekuje przyjcia Szwajcarów, ataku na Genu, zdobycia

Mirandoli, uwaanej za strategiczny klucz pozycyi. Ale jako
rzeczy nie id po jego myli — w Genuy si nie udao, Mi-

randola si nie poddaje, Bolonia ogoocona z wojsk. Papie
cigle choiy, w óku, a wojska francuskie ju blisko Bolo-

nii. „ywego mnie nie wezm — woa — raczej si otruj!"

Nie otru si; a marszaek Chaumont wstrzyma si w po-

chodzie, nie mia targn si na papiea, niebawem sam

umar. Zaledwo zdrowszy, Juliusz poszed sam na Mirandol

(stycze 1511 r). W srog zim, w kouchach, w jakiej

kapuzie nagowi, z zapuszczon brod, „wyglda jak nied-

wied". Ale Mirandoe bierze, obchodzi sie z nia askawie,

wraca w tryumfie do BoloDii.

Tryumf nie dugi. Sprzymierzeni z wiosn nastpuj
z wiksz si, odbieraj co stracili, Bolonia si buntuje,

przywouje Bentivoglich, przewraca i druzgoce posg Juliu-

sza; jego wojsko rozbite, on sam w Rawennie odbiera te

straszne wieci; na domiar zego jego wasny siostrzeniec,

Francesco Maria Rovere, ksi Urbinu, zabija pod jego bo-

kiem kardynaa Alidosi, jego poufnego powiernika, jego przy-

jaciela. Z paczem wsiada do lektyki, eby wraca do Rzymu;

po drodze spotyka na drzwiach kocioów ogoszenia króla

francuskiego i cesarza, zapowiadajce zwoanie Soboru do

Pizy na padziernik.

Nie ugi si. Zaledwo stan w Rzymie, zapowiedzia

Sobór do Lateranu na wiosn r. 1512; tera skaza na mar-

no samozwaczy Sobór pizauski, a z królem francuskim

uda si w pozorne ukady. Ludwik XII rozpocz je zr-

cznie sam, bo nie chcia przewagi cesarza lub Hiszpanów

we Woszech, a papie wchodzi niby w jego myl, kiedy

cichaczem wiza przeciw niemu Lig Sa-it: Hiszpania, An-
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glia, Wenecja i on. Naraz, niespodzianie, spada na Rzym
wiadomo: papie chory, umierajcy! (sierpie 1512 r,).

Wielcy panowie, wielu kardynaów, zbieraj si na Kapitolu,

chc sprawi jak rewolucy, czy obwoa Rzeczpospolit,

nie boj si Juliusza, bo myl e zaraz umrze. Wyzdro-

wia! Wielcy panowie, kardynaowie, uciekaj w strachu

gdzie kto moe; on ogasza urzdownie i uroczycie. Lig
wit".

Przystpili do niej król hiszpaski i angielski, Wene-

cya; cesarz przystpi, ju si owiadcza z gotowoci. Moe
by le z Francy, zagroon ze wszystkich stron naraz. Ale

nie! Szwajcarowie, przekupieni przez Ludwika XII, wrócili

za Apy pod pierwszym lepszym pozorem, Henryk VIII nie

W} sa floty, Ferdynand nie wkroczy przez Pirenee, ani nie

wysa wojska z Neapolu papieowi na pomoc, a Graston de

Foix sam zgin wprawdzie, ale rozbi w puch wojska pa-

pieskie i weneckie pod Rawenn (kwiecie 1512 r.).

W Rzymie postrach miertelny: wszyscy kardynaowie

bagaj papiea, eby si ukada o pokój, on sam schroni

si do Zaniku w. Anioa. Ale ju w maju dwadziecia ty-

sicy Szwajcarów zczyo si z wojskami weneckiemi, Fran-

cuzi cofaj si z Romanii, eby zachowa Lombardy — ba,

musz czemprdzej opuszcza Lombardy, eby broni Fran-

cji, bo w Nawarze s Hiszpanie, a w Normandyi Anglicy

!

Niema ju Francuzów na ziemi woskiej : piori i birbari!

Sobór lateraneski, przerwany w maju, zebra si na nowo

w pierwszych dniat-h grudnia. Uznany z góry, oddawna

przez wszystkie pastwa, z wyjtkiem Francyi, teraz mia
ju i akces cesarza Maksymiliana I, przeczytany publicznie na

pierwszej sesyi zebranego ponownie Soboru. „Takiego zwy-

cistwa nie odniós aden papie od czasów Innocentego III.

Juliusz zdepta schizni pizask i przeprowadzi swój S(»hr)r,

cudzoziemców wyrzuci z Woch za Alpy, odebra wszystko

co naleao do dziedzictwa w. Piotra, zrani ale i uzdrowi

Wenecy (parcussit et sanavit), osadzi Medyceuszów we Flo-

rencyi, a Sforzów na Medy olanie: sta si naprawd panem
(ji^y tego wiata".
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Kae Klaczko uwaa na wizerunki Juliusza z tego c/asu.

Grzegorz IX w Dekrealach, to Juliusz zgnbiony trosksimi,

niepewny ich koca, dwigajcy „utrapie ciary". W I\Iszi/

Bolseskit-j on jeszcze nie zwyciski, ale ufny, pewny siebie,

niezachwiany. W Heliodor^e ju tryumfuje, panuje: takie

mó^ mie spojrzenie i taki gest, kiedy na sedii gestatorii

niesiony by na sesy Soboru, na Te Deitm w Lateraneskiej

Bazylice.

Te frasunki i troski, wielkie zamysy i wielkie niebez-

pieczestwa nie przeszkadzaj mu zajmowa si innemi spra-

wami i y zwykym trybem. Poluje, cieszy si i chwali si
kiedy co zabije, je duo, zbiera i ustawia posgi, niecier-

pliwi si e budynki wznosz si pomau. O Sykstysk
kaplic zwaszcza chodzi mu bardzo. Wanie Micha Anio
skoczy sklepienie. Czyl)y go nie mona odsoni, zobaczy,

pokaza ludziom? cho na krótko, na tymczasem? Mistrz

przystaje : pozwala znie i wynie rusztowanie, które po-

tem ustawi si na nowo, i w wili Wniebowzicia Matki Bo-

skiej, 14 sierpnia 1511 r., papie sucha nieszporów w ka-

plicy, a potem cay Rzym jest dopuszczony do ogldania

sklepienia: toczy si, patrzy, podziwia, eon stupore e mara-

vigUa.

„Co naprzód mogo zdziwi tych widzów, to posta

ludzka, uyta do celów najróniejszych, i nie zawsze stoso-

wnie. U Michaa Anioa czowiek jest jedynera zjawiskiem

natury, zastpuje wszystkie inne. Nigdzie niema ani nieba,

ani widnokrgu, ani krajobrazu, ani architektury, nic, tylko

czowiek, we wszelkich kolorach i ksztatach. Suy za wcie-

lenie idei najbardziej transcendentalnych, i za prosty dodatek,

ornament. Posta ludzka bya dla Michaa Anioa form ab-

solutn i jedynym rodkiem oddania wyrazu, zawsze i w ja-

kimkolwiek pomyle".

„Niemniej, jeszcze bardziej dziwnem musiao si wyda-

wa to umylne, z góry postanowione, stanowcze unikanie

wszystkich typów, symbolów, gode, przyjtych i powtarza-

nych przez sztuk chrzeciask, przez wiele pokole, przez

wielkich mistrzów. Anioowie bez skrzyde, wieci bez aureoli,
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Bóg Ojciec bez korony: odrzucona jest cala wielka spuci-

zna przeszoci, cay drogi skarb legend, wierze, wyobrae.
Przez wieki zbierany i wyrabiany, dla Michaa Anioa on nie

istnieje. Swoje pomysy, jak swoje wzory, bierze on z ja-

kich regionów nieznanych, i wyzywa wszystkie przyjte po-

jcia, wszystl<ie zwyczaje, wszystkie tradycye".

„Dziwna sztuka, dumna, samowolna, nie dba ani o pi-

kno, ani o gracy i wdzik, a chce tylko kolosalnoci, pa-

tetycznoci i nagoci! Upodobanie w nagoci idzie tak da-

leko, e nawet wygnanym z Raju pierwszym rodzicom odma-

wia przepaski z lici. Kolosalno suy nie Prorokom tylko

lub bohaterom, ale uajpodrzdniejszym, nawet czysto deko-

racyjnym figurom. adnego te, lub prawie adnego zwizku
midzy patetycznym ruchem i wyrazem tych osób, a ich cha-

rakterem albo ich czynnoci. Dlaczego naprzykad Ezechiel

taki zagniewany i surowy, Sybila Lybica taka namitna, gwa-
towna? Dlaczego to natenie i wysilenie modzieców o her-

kulesowych ksztatach, których ca prac jest trzyma gir-

landy z kwiatów ? Atlei-i trzymaj wiece, mae dzieci dwi-

gaj na sobie ogromne marmurowe architrawy. Suknia czy

draperya na tej samej figur/e w jednej czci przylega szczel-

nie do ciaa, w drugiej jest porwana i krcona wiatrem. Te

olbrzymy, tak dziwacznie siedzce, skurczone, zgite, trzy-

maj si na swoich miejscacli i w równowadze przez naj-

zuchwalsz fikcy tylko, a gdyby który wsta i zacz cho-

dzi, wstrzsby caym wiatem, i poamaby ramy w któ-

rych natura trzyma wiat".

„Tak mogli myle, tak si dziwi ci, co wchodzili do

kaplicy w sierpniu 1511 r. Ale tak nie mówili. Przeci-

wnie, woali tylko, e to cud . . . Ale bo bya w tem dziele

nieniiertelnem potga, wielko owadajca; oprze si jej

nie sposób, podda si trzeba. Kady czu instynktem, e
gupstwo byoby chcie cyrklem mierzy niezmierzono,

a nieskoczonoci pyta o jej kocowe przyczyny. Z wyso-

koci tego sklepienia, jak z drugiego gorejcego krzaka.

Duch, gieniusz twórczy, woa grzmicym gosem, jak na gó-

rze Horeb: Sum qui siim'^.
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Odzywa si z tych wyyu take jeden jeszcze gos,

gos Sayonaroli. Tamten w liazaniach swoich bierze najcz-

ciej przedmioty ze Starego Testamentu, a ma siebie za po-

sannika Boga zagniewanego^ straszliwego, gladius Domini

super terram; a ideaem wieckiego rzdu s dla niego s-

dziowie Izraela, czego podobnego pragnby dla Florencyi.

Mody Buonarrotti sucha z zapaem i wiar rozpomienio-

nych kaza Savonaroli, i jest pokrewiestwo niezaprzeczone

midzy tymi dwoma ponurymi gronymi duchami. Tych ksig

Starego Testamentu prawie nie tyka szkoa Giotta, ani wiek XV;

Micha Anio czerpie z nich swoje najwspanialsze sceny i figury,

one mu zasaniaj Ewangieli. , Staroytno i Stary Testa-

ment, to dwie podpory jego natchnienia; na staroytno pa

trza przez Laokoona i przez Torso, Bibli czyta w tóma-

czeniu Sayonaroli, przy wietle jego poncego stosu".

Dalej ju, jak przy Dysjmcie, wasne sowa i skróce-

nia nie wystarcz , trzeba tómaczy, ile si da wiernie.

„Biblia Michaa Anioa w Sykstyuskiej kaplicy, to jest

wielki dramat religijny, to ogromne Mysterium, oywione

gorcem tchnieniem Sayonaroli. Mysterium obejmuje niebo

i ziemie i daje nijy streszczenie Historyi witej w szeregu

scen, wizyj, od pierwszego dnia stworzenia a do Wcielenia

Sowa, od Jehowy do Jezusa".

„Ten pierwszy dzie wiata natchn mistrzowi kreacy

miaoci prawdziwie niezrównanej. Czy moe by co zu-

chwalszego, jak chcie wymalowa próni i wid(.m uczy-

ni ciemno nicoci? Rzecz dzieje si jeszcze przed stwo-

rzeniem. Jeszcze niema wiata, jeszcze nawet nie pocz si

czas, ani przestrze. Z ta ciemnego, bezbarwnego, jak z gru-

bej mgy, wychyla si posta samotna, jakby zdziwiona swoj
samotnoci. Gowa, piersi, rami, to wszystko. To Bóg

wzniós si nad Chaos, wynurzy si z nieskoczonoci, prze-

by gbokoci milczenia, wypyn na powierzchni nocy.

Patrzy, i za chwil powie: Fiat Lux".

„Drugi obraz, to Bóg w samym akcie, w samym im-

pecie wszechmocnoci i wszechobecnoci, potgi Stworzyciela.

Wyciga ramiona, i dwa ciaa niebieskie wiec na firma-
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meiicie; opuszcza rk i ziemia rodzi zielone trawy i drzewa.

Jest razem obecny i daleki : na tym samym obrazie widzi

si go z przodu i z tyu, po jednej stronie w caej postaci

i w caej peni swego ksztatu, po drugiej znika w gwalto-

wnein skurczeniu, w wirze powietrznym. Orszak Aniolóvv cofa

si jak olniony i zdumiony tym wybuchem boskiej wszech-

mocy. To taki Jehowa, jakim go widzieli i opisuj hebrajscy

Prorocy, „burza co huczy, wicher co porywa, ogie co pali" —
ale to take Sowo, jak je kiedy okreli spróbuje Faust

Goethego: „Sowo? raczej myl. Nie, raczej potga. Albo

jeszcze lepiej Czyn, Dziaanie". Myl, moc, wola, oto, co si
widzi w tej postaci wspaniaej, w tern wyobraeniu Ojca

Przedwiecznego, uajgodniejszem, na jakie kiedykolwiek sztuka

zdoaa si zdoby. Chciaoby si nieledwie zastosowa tu

pikne sowa staroytnego pisarza o Jowiszu Fidyasza ')

:

„Jego pikno podniosa religi w ludziach, dzieo docho-

dzio majestatu Boga". Tylko u Fidyasza Bóg by, podug
wiadectw wspóczesnych, spokojem i pogod, u Michaa

Anioa jest ruchem i czynem".

„Ale jest i dobroci. Strzemy si zapomnie o tern.

Jest dobroci nad wszystko w trzecim obrazie, w tym, gd/ie

patrzy z góry na swoje dzieo i bogosawi je Benedixitque

dicens: Crescite et midtiplicamini. Zblia si do nas z gbi
firmamentu, powoli przechodzi przestwory, wzrok ma zwró-

cony na 'ziemi, rce otwarte. Zawsze ten sam Jehowa,

z gow potn, z gbok zmarszczk przecinajc czoo

(jak u Jowisza z Otricnll), ale rysy s zagodzone wyrazem

nieogarnionej mioci, twarz rozjaniona wiatem wewntrz

gorejcego pomienia. Anioowie, w tamtym obrazie niespo-

kojni i wstrznieni, teraz pyn lekko, swobodnie, okryci

paszczem Pana, jak wielkim aglem okrtu. Uspokojenie

zupene. adnej chmurki, adnego powiewu, wiat zdaje si

wstrzymywa oddech, eby lepiej usysze sowa mioci i a-

ski. Bogie piewne andante suy za fina tej symfonii Stwo-

») Qirmtilliaii: Inst. Or. XII, 10.
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renia, której dwie pierwsze czci miay charakter burzliwy,

niepohamowany".

Sklepienie obejmuje w dziewiciu obrazach (cztery wi-
ksze, pi mniejszych) trzy osobne troiste kompozycye, trzy

trylogie : Stworzenia, Raju, Potopu. Druga z nich zaczyna

si stworzeniem czowieka.

Biblia mówi : Inspiravit in faciem ejus spiraculum vi-

tae... Starzy malarze musieli nieraz odda ten akt tchnienia

ycia, a wyobraali go rónie. Bóg robi nad Adamem znak

bogosawiestwa, albo bra go za rk. W zadanie trudne,

rozwizywane niemiao, Micha Anio wniós nowo i po-

tg niezrównan. „Z górnego nieba, otoczony rojem Anio-

ów, Jehowa spywa do syna ziemi, koysany lekkim rytmi-

cznym powiewem. Wyciga rk, przez to przyciga magne-

tycznie bezwadn jeszcze rk Adama, i dotkniciem swego

wszechmocnego palca przelewa w niego iskr ycia. Sztuka

ludzka nie widziaa nigdy, nie ujrzy nigdy natchnienia tak

cudownego. Ten prd, czcy dwa stykajce si palce, na-

suwa niektórym przypomnienie elektrycznoci, i kaza pyta,

czy jaka wzniosa intuicya artysty nie wyprzedzia o par
wieków odkry Galyaniego i Volty. Podobno i)rociej i su-

szniej byoby przypomnie sobie pewien hymn kocielny,

hymn, nad który aden nie jest dawniejszym, ani witszym,
hymn malarzowi Sykstyny dobrze znany:

Veni Creator Spiritus,

Dexterae Dei digitus

Acceude lumen sensibus.

Ale co najdziwniejsze i najbardziej wzruszajce w tern dziele,

to jego gboki przejmujcy smutek. Ojciec Przedwieczny

jest zafrasowany, ma wyraz wspóczucia, politowania, ukry-

tego, ale rzewnego. On wie jakie próby, jakie boleci cze-

kaj niestety t glin jeszcze nie oywion; a czowiek take

ma ich przeczucie gorzkie. Nie zrywa si do ycia w chwili

tego cudownego przebudzenia, nie ma blasku w tych oczach

co pierwszy raz ujrzay wiat. W jego gecie jest raczej

at. 'Tarnowski: Julian Klaczko. 22
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przeraenie, w czonkach zmczenie, znkanie, a w oczach

szeroko otwartych, ale pospnych, jest co jak niemy wy-

rzut. Ciao bezwadnie wsparte na lewem ramieniu, prawa

noga z trudnoci zgita: ten pierwszy czowiek ma ju tak
postaw, jak kiedy bdzie miaa Aurora na grobowcu Me-

dyceuszów, ta Aurora taka znuona, taka zbolaa: i zdaje si

mówi jak Job „Dlaczego dano wiato ndznemu? dlaczego

ycie dano czowiekowi, którego droga jest nieznana i ciem-

nociami otoczona przez Boga?" Ponury rozpaczliwy pier-

wiastek gieniuszu Michaa Anioa nigdy moe nie objawi si

z tak moc, jak tu".

„Ewa — przeciwnie — raduje si yciem i dzikuje za

nie Bogu. Wysza z koci Adama rozpromieniona i promie-

niejca. Tgo zbudowana, janiejca wieoci i zdrowiem,

owiana swoim bujnym wosem, wyobraa si i pikno
pierwotnej ludzkoci. To nie jest, jak susznie zauwaono,

pikna moda dziewczyna, to jest wielka matka, rodzicielka,

stworzona do mioci i do macierzystwa. Pierwsza maonka
i pierwsza matka. Wzruszajca pokor i wdzicznoci , z jak
wielbi swego Stworzyciela... Pomidzy patetyczuemi scenami

stworzenia Adama i jego upadku, ta scena Ewy robi prawie

wraenie sielanki".

W upadku Micha Anio podkrela rol kobiety z za-

miarem wyranym, srogim, z pewn nienawici. „Ewa nie

ma ju tego wieego dziewiczego blasku (co na pierwszym

obrazie), jest jak opalona gorcem tchnieniem podania.
Wargi ma zacinite, spojrzenie ostre, twarde. Namówia
ma eby zerwa jabko, i on przygina ga z zakazanym

owocem, a ona tymczasem ju chwycia ten owoc podany jej

przez wa. Jest w takiem pojciu sceny grzechu pierworo-

dnego widoczna ch obcienia kobiety wiksz win, po-

kazania jej w tajemnej zmowie ze zem, z Szatanem. „Dal-

szy cig podnosi jeszcze, wzmacnia to wraenie. W wyp-
dzeniu z Raju Adam zachowuje postaw godn, szlachetn,

to Tytan raony piorunem. Jego towarzyszka, pochylona,

skryta, przebiega, patrzy z ukosa, nieszczerze, krok ma
chwiejcy a ruch koci. Daleka jest od Ewy Masaccia, rozrze-
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wnijcej swoj boleci, swoim rozpaczliwym lamentem, ale

za to mo:^.e bliska jest Ewy, jak j pojmowa duch hebrajski:

.,1 poznaem — mówi Ekklezyasta— e niewiasta jest bardziej

gorzka, ni mier. Jej serce to sie, jej rce to acuchy".
Trzecia trylogia, Potop, nakadaa mistrzowi inne wa-

runki kompozycyi. Tu nie mogy wystarczy sceny w dwie

lub trzy osób: tu trzeba tumu, mnóstwa, std te figury liczne

na takiej samej przestrzeni musiay mie inne proporcye, mu-

siay by mniejsze. Std i wpatrze si w nie jest trudniej,

i wraenia nie mog zrobi takiego jak tamte. „Ale co za

straszliwa scena zniszczenia, zguby! luzy niebieskie otwarte,

na wyszych miejscach, zalewanych deszczem z góry, a fa-

lami z dou, cisn si, tocz, czepiaj, spychaj nieszcz-

liwi, szukajcy ratunku, a ten ratunek jest tylko zudze-

niem. Jeden chce si wydoby na tratw, drugi spina si

na drzewo, wicher obali to drzewo za chwil — jedna matka

ratuje dwoje dzieci, druga ju nie ratuje swego, upada na

ziemi w rozpaczy i czeka koca. Po drugiej stronie kilku

na odzi, spodziewaj si ocali, a od tej odzi odpychaj,

bij, dawi, tych co chcieliby na ni si dosta, egoizm

okrutny, instynkt zachowania ycia dochodzcy do wcieko-

ci. Wszdzie tylko zniszczenie wszystkiego, klska bez gra-

nic i miary".

„W gbi arka. Ona niesie w sobie ten wiat nowy

co si ma odrodzi, ale taka jest zamknita, tajemnicza, po-

nura, e wyglda jak wielkie mauzoleum".

Stworzenie, Kaj, Potop, to niejako przedhistoryczne czasy

ludzkoci, przed ludem wybranym, przed nadaniem Zakonu

;

Prorocy i Sybille, to czas przedhistoryczny chrzeciastwa,

przeczucia i przepowiednie nowego Zakonu. Inny przedmiot,

inna te kompozycya. Zamiast dramatycznej akcyi, figury

samotne, skulpturalne, ogromne, ich wyraz zamknity w so-

bie, skupiony, patetyczny. „Nadludzkie s, tytaniczne; owa-

daj widza od pierwszego spojrzenia, a nie wyjd mu z pa-

mici póki ycia". Ale nie trzeba ich zestawia z tem wy-

obraeniem, jakie o nich wynielimy z Biblii. „Izajasz, g-
boko ale spokojnie zadumany, nie zgodzi si ze straszliwym

22*
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nahi ognistego sowa a grzmicego gosu; ruch gwatowny,

charakter srogi gniewnego starca nie przypada do Ezechiela,

do pocieszyciela babiloskich wygnaców, do sodkiego wie-

szcza, co na dnie niedoli widzia w duchu odbudowan wi-
tyni i niebieskie Jeruzalem. Jeremiasz tylko i Jonasz daj
si rozpozna bez wahania; wszystkich innych poznaje si

z napisów, pooonych pod nimi dowolnie, niemal przypad-

kowo: Daniel, Zacharyasz, Joe mogliby przemieni si na

swoje napisy i nazwiska. Sybilla Delficka jedna objawia si
odrazu jako ta nie inna, przez swoj pikno i dostojno,

przez odblask Hellady jaki na niej jest; aden rys etniczny

lub etyczny nie daje pozna Libijskiej, Erythrejskiej, Kumej-

skiej, i nie usprawiedliwia ich nazwisk".

Ale bo Micha Anio nie myla ani o literaturze, ani

o filozofii, tylko o warunkach i wymaganiach swojej sztuki.

Nie troszczy si o imiona, nie stosowa swoich postaci do

rónic w ich usposobieniach czy przepowiedniach: ,,Oznaczy

je tylko ogóln rónic wieku, temperamentu i pci. Ale ni-

gdy natura, ni sztuka nie wydaa takich ludzi" '). „Oni s
z tych, co chodzili przed Panem i zadrgali na Jego gos"...

„Sztuka redniowieczna zaniedbywaa raczej Proroków, nie

ustalia ich typów czy charakterów... Micha Anio czu si
wobec tego braku bardziej ni kiedykolwiek niezalenym,

w prawie suchania tylko swojej wyobrani i stwarzania ty-

pów nowych. Stworzy te cay szereg postaci tytanicznych,

prometejskich, cay szereg cudów: i szereg zagadnie take.

Ludzko nie przestanie nigdy podziwia cudów, zagadnie

nie zgbi i nie rozwie moe nigdy".

„Pierwiastek, wpyw, wyraz uczucia i usposobienia wa-
snego, osobistego jest bardzo widoczny, bardzo silny. Del-

phica i Jeremiasz — te dwie postacie, co pierwsze zaraz ude-

rzaj widza i nigdy ju nie zatr si w jego wspomnieniu,

one wyszy z samego wntrza duszy artysty, one oddaj dwa
ttna, któremi bije jego serce: idea i smutek, smutek do-

chodzcy do rozpaczy. Ale któ spróbowaby ze szczerem

J) Dante: Purgatorio XXXI, 49.
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przekonaniem tlómaczy, co jest w Ezechielu, w Danielu,

w Sybilli Libijskiej... Wszystko niepokojce, wszystko dr-
czce w tym wiecie wulkanicznym, który jeszcze nie do-

szed do spokoju, który grzmi gucho i zda si grozi wy-
buchem. Te istoty wzniose a straszne narodziy si chyba

o brzasku wieków, w tym czasie, „kiedy —jak mówi Biblia—
l)yli olbrzymowie, a synowie Boga pojmowali córy ludzi".

One s z rzeczywistoci i razem z marzenia, z królestwa y-
jcych i z królestwa cieniów. W wielkich przestworach twór-

czej wyobrani mao si znajdzie im podobnych. Mojesz,

Pensieroso, stary Lear, niektóre tragedye Eschyla— czy mo-

na doda, niektóre dwiki Beethovena" . .

.

Wszyscy trzymaj, jako attrybut, ksigi albo zwoje.

Ale przez to oni „stawiaj nam przed oczy wspaniay obraz

ludzkiego umysu w pracy, obraz umysu, ciarnego myl
w rónych sposobach tego noszenia, tego procesu rodzenia

myli. Rozmylanie, nauka, badanie, intuicya, zachwyt, za-

wód i zniechcenie — wszystko jest. Fenomenologia Ducha,

wystawiona sposobem plastycznym a wstrzsajcym".

„Ale wolno jednali zapyta, czy ta czynno pracy umy-

su nie zasonia w pewnej mierze myli podstawnej dziea,

któr jest proroctwo, objawienie z góry, natchnienie od Boga.

Ci wszyscy Daniele, Zacharyasze, Joele, natchnienia nie wy-

raaj wcale. Gdzie w nich tajemniczy pd ku temu go-

sowi, co do nich mówi? gdzie zapa i uniesienie pod tchnie-

niem tego ducha, co do nich schodzi? Co oni maj tyle czy-

ta, szuka, sprawdza, zapisywa, ci wieszcze, kiedy oni s
ustami Pana, kiedy ich wargi byy dotknite rozpalonym w-
glem z otarza Jehowy-Sabaoth? W tych nahl i w tych py-

thonissach musz bd co bd widzie pierwiastek i cha-

rakter ksiliowy, scholastyczny, i wicej ni o Prorokach

z brzegów Jordanu, musz myle o pewnym proroku z brze-

gów Arnu, o tym Fra Girolamo, co w swojej celi poblad

nad studyowaniem ksig witych, co si zagbia we wszyst-

kie komentarze i porównywa wszystkie teksty, a doszed

do twierdzenia, e dzieje Starego Testamentu dowodz ko-

niecznoci bliskiej kary".
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„Konieczno bliskiej kary! Oto co, lkam si, gosz
te tytaniczne figury Michaa Anioa, rednie wieki pojmo-

way Proroków i Sybille jako posaców Sowa, kady im

w usta, albo wypisyway na ich ksigach zapowied przyj-

cia Zbawiciela, U Michaa Anioa przedmiot ten sam, ale

jego wyraz jake odmienny, jak strasznie niepokojcy ! Ci Pro

phetae Christi, te pogaskie wieszczki, jakie to ponure i ja-

kie surowe, jak ten Jeremiasz jest pogrony i ubezwadniony

w swojej boleci, jak ta Delphica nawet ma wzrok nieru-

chomy i twardy. Wszystko tu zdaje si powtarza krzyk Sa-

Yon?^xo\\: Gladins Domini super terram, cito et uelocier'''

,

Podziwienie, uwielbienie nie jest zalepieniem. lOaczko

przypomina, e Micha Anio by ojcem barokku, przypomina,

e ciao ludzkie, uyte za jedyny motyw dekoracyjny, to bya
wielka nowo, wielka oryginalno, ale e te mnóstwo ka-

ryatyd, malowanych paskorzeb, dzieci, e nawet bardzo pi-

kne ignudi, cho wykonane z najwikszem moliwem mi-

strzowstwem, mc cao i przeszkadzaj wraeniu. Uwaga
musi si dzieli midzy to co gówne, co istotne, a to co

dodatkowe, dekoracyjne, midzy obrazy a ich ramy. Ale

kiedy to powiedzia, jak powiedzie kazao przekonanie

i prawda, koczy takim aktem pokory:

„Któ ty jeste, eby strofowa Michaa Anioa i da
od niego sprawy z jego dziea? Jak Jehowa, on jest jaki jest,

i wszechmocnoci swojej woli niezgbionej stworzy wiat

swój. Nam tylko schyli gowy i rk pooy na ustach,

tak jak zrobi Job, kiedy zuchwale chcia spiera si z Bo-

giem". „Któ to jest ten, co swoje myli odziewa w mowy nie-

baczne? Grdzie ty by, kiedy ja zakadaem fundamenta Ziemi

i sznurem wytyczaem wszystkie miary? Czy przenikn

gbokoci morza i czy chodzi po dnie przepaci? Brama

mierci czy otwara si przed tob? Czy widzia wrota do

ciemnoci? Czy to ty kaesz gwiedzie porannej wieci
o swojej godzinie, a gwiedzie wieczornej janie nad dziemi

ziemi? Kiedy piorunom kaesz pada, czy pójd? a kiedy

wracaj, czy ci powiedz : „Oto jestemy"? Tak mówi Pan

ze swego wichru. A Job odj)Owiadajc, rzek: „Lekkomyl-
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nie mówiem, powiedziaem co auj em wyrzel^, i nie do-

dam ju nic wicej".

„Kto myli, e to mniejsze od tamtego, ten si grubo

myli" — mówi Matejko, kiedy wpatrywawszy si dugo
w sklepienie kaplicy, przeszed do Stanz i wpatrywa si

w D7/sput^. Co wiksze? albo co mniejsze? adne. Gieniusz

wielkoci i mocy, gieniusz piknoci, harmonii, uczucia,

wdziku —jeden i drugi w stopniu najwyszym, moliwie naj-

wyszym dla miertelnych. Oba równi sobie, oba wiksi od

wszystkich. Oba, w tych dwóch dzieach stanli i sztuk

swoj postawili na wysokoci, nad któr nie wzniós si a-
den, i aden wyej wznie si nie moe. To jest sam szczyt.

Ten szczyt by podziwiany, wielbiony, przez pokolenia i wieki,

badany w pierwiastkach swojej wielkoci przez uczonych

i znawców, cay wia skada mu hod swego podziwu, za-

pau, wdzicznoci. Ale gdzie i kiedy ten hod by zoony
lepiej jak tu? Kto kiedy lepiej zrozumia t wielko? Kto

wnikn gbiej w jej istot i wyraniej pokaza jej pier-

wiastki i siy? Kto z gortszem uczuciem patrza i podzi-

wia? Kto w gortszych sowach wypowiedzia podziw,

a w gbszych i prawdziwszych wytómaczy jego powody?

Kto Idedy, w jakimkolwiek jzyku, pikniej napisa o skle-

pieniu Sykstyny i o Segnaturze? Kto choby równie piknie?

One s szczytem — ale szczytem tego co o nich wiat po dzi

dzie powiedzia, s te rozdziay dziea Klaczki. Kto tak

sawi chwa Rafaela i Michaa Anioa, ten zdoby chwa
i dla siebie.



Smutek i gorycz Michaa Anioa. Rafael. Stanza Heliodora. Cud w Bol-

senie. mier Juliusza II. Dalszy cig dziea zniszczony. Zdania

o dziele.

Co dalej?

Dalej, po krótkiej przerwie, Micha Anio znowu wst-

puje na rusztowanie i maluje w tympanach przodków Chry-

stusa Pana. Wyobraa ich sobie inaczej jak wszyscy do-

tychczas: to po wikszej czci ludzie ubodzy, w prostocie

i spokoju. I maluje ich inaczej. adnych nagoci, adnych
gwatownych ruchów, adnej patetycznoci : spokój, agodno,
jakich si u niego gdzieindziej nie widzi. Szkoda jest i nie-

sprawiedliwo, e widzowie i krytycy pod wraeniem pot-

nem Stworzenia i Proroków, mao zwracaj uwagi na ten

Liber generatlonis.

Ale có znacz te w lunetach sceny rodzajowe, sceny

z potocznego ycia, tak dalekie od tamtych przedmiotów, i od

staych przedmiotów jego myli i wyobrani? On si spie-

szy, on chce czemprdzej skoczy, i maluje wszystko co mu
przejdzie przez gow, byle zamalowa miejsca jeszcze pu-

ste i odej, wynie si, uciec. Co znacz zwaszcza te dzieci

u stóp Proroków i Sybill, takie brzydkie, tak widocznie

umylnie brzydkie? Jest w nim jaka ironia, gorycz, jaka

pogarda ludzi, która si inaczej wypowiedzie nie moe, wic
wypowiada si sarkazmem : on zadrwi z ludzi cho tym spo-

sobem, e im na zo wymaluje co przykrego, wstrtnego.

Ale bo on jest bardzo nieszczliwy, okropnie nie-

szczliwy w tym czasie. On marzy, e jak skoczy kaplic,
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wróci do Florencyi, do swoich, obiecuje im ten przyjazd.

A tymczasem we Florencji ! We Florencyi Medyceusze! Przy-

wróci ich kongres w Mantuy, a zniszczenie Prato (maj 1512 r.)

pokazao, e siy Republiki nie zdoaj si oprze wojskom

witej Ligi. Wycieczony jest prac do ostatka, ju nie

moe wytrzyma, a drczy si swoj ojczyzn, lka si
o swoich. Radzi ojcu, eby si wyprzeda i wyniós gdzie

na bezpieczniejsze miejsce. Listy krótkie, ostrone bardzo,

pisane z myl e mog by otwierane i czytane, tchn roz-

pacz i rak. „Nie dbam o ycie, ani o saw, yj w ty-

sicznych obawach i udrczeniach". „Spiesz si z t robot

jak mog, bo zdaje mi si, e tu ju tysic lat siedz" —
w takiem usposobieniu koczy, w takiem malowa te dzieci

takie dziwne, takie race.
Skoczy wreszcie, ale do Florencyi nie pojecha. Cóby

tam robi, coby tam zobaczy! Naj sobie studio i wzi si
znowu do rzeby. Wykuwa tego Niewolnika (dzi w Luwrze),

co wzrokiem podnosi wyrzut do samego nieba.

„Tradycye rodu, nauki Savouaroli, wreszcie humanisty-

czne pojcia wieku skaday si na to, by Michaa Anioa
zrobi potrójnie republikaninem. Juliuszowi II nie przebaczy

nigdy zamachu na Florency. Od tego czasu, kiedy o nim

mówi, to zawsze z gorycz, z wyrzutem. Przesadza przy-

kroci, jakich od niego dozna. W listach do Fattucciego

(r. 1524), jak w tych wspomnieniach, które pod jego dykto-

waniem pisa Condivi (r. 1553), adnego dobrego wspomnie-

nia o penych chway latach kiedy malowa sklepienie, a-
dnego dobrego sowa o tym papieu, co, wszystko razem

wziwszy, zada rau tylko jeden gwat, ten, e go zmusi do

wykonania najpikniejszego, jedynego zupenego z jego dzie.

adnego alu za zniszczonym posgiem Juliusza w Bolonii,

adnej myli o wykonaniu jego posgu do grobowca. Przez

trzydzieci lat okrawa tylko i zmniejsza plan tego grobowca,

a w kocu zostawia jego wykonanie (niegodne) w rkach

cudzych i nieudolnych.

Tak, w dziele Klaczki, schodzi ze sceny Micha Anio.

A Rafael?
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Rafael zobaczy, jak wszyscy, sklepienie kaplicy w ów

dzie Wniebowzicia 1511 r., i zachwyci si, i przej si

tym wpywem. Nie naladowa, ale si nczy.

Kiedy Segnatura bya skoczona, papie kaza mu ma-

lowa drug Stanz, i na tej widoczny jest silny wpyw Mi-

chaa Anioa. Co miay wyobraa freski na cianach? To

wskaza malarzowi papie. To miay by jego walki i jego

tryumfy : nie jego osoby wszake, ale jego wadzy, papie-

stwa. 31sza ic Bolsenie, to wspomnienie voUim, jakie Juliusz

mia zoy, kiedy cign na swoj wypraw, a zarazem

ufno, wiara w pomoc bosk, w cud. Heliodor wyobraa

tych wszystkich, co sobie przywaszczyli czci patrimonium

w. Piotra, Baglionich, Estów, Bentivoglich, i ich przegrane.

Attil'!, to fuori i barbari, to najazd francuski odparty; a Uwol-

nienie. w. Piotra, to zwycistwo Kocioa nad intrygami i za-

machami nieprzyjació; nad samozwaczemi soborami, nad

zuchwaemi zamysami króla francuskiego i cesarza. I ten

plan, t gloryfikacye zwycistw papiestwa podaje Juliusz

i kae malowa w tej chwili wanie, kiedy jego sprawa

zdaje si by przegran, jego wojska w rozsypce, nieprzy-

jaciel prawie u wrót Ezymu, on sam bardzo chory, kardy-

naowie bagaj eby si ukada o pokój. Jednak, nie wtpi:
i nie pomyli si.

Jedno planu, zwizek wszystkich czterech fresków s
oczywiste, cho im niektórzy przecz. Wraenie jest zepsute

przez to naprzód, e ta Stanza najwicej ucierpiaa przez

Sacco di Roma i przez póniejsze restauracye, a potem przez

to, e w cigu malowania umar Juliusz II. Leon X chcia

siebie widzie na fresku Attili, i to na swoim ulubionym ko-

niu, w otoczeniu swego dworu. Wyobramy sobie, e zamiast

jego tustej nalanej twarzy i postawy, jest sucha potna
gowa Juliusza, zamiast tego konia sedia gestatoria, jak

w Heliodorze, a wraenie byoby nierównie silniejsze. Po-

mimo tego jednak druga Stanza jest zawsze Stanza Juliusza.

Wpyw Michaa Anioa widoczny w kompozycyi. Na
suficie Noe^ Krzak gorejcy, Ofiara Abrahama, cho trakto-

wane tu jako arrazzi niby rozwieszone na murze, korzystay
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Z przykadu scen Stworzenia: gwatowny ruch, dramatyczny

charakter Heliodora i Attili, tak róny od dotychczasowycl

Rafaela natchnie i kompozycyj, take tam bierze swój po-

cztek. W Segnaurze Rafael jest w spolcoju, i w spokoju

wszystkie jego figury; jest zwaszcza liryczny w Dyspucie,

epicki w Szkole Aeiiskiej. Heliodor, Attila, to dramat, to tra-

gedya, to ruch, dochodzcy prawie do zamtu, to rozpacz,

albo przestrach, albo zapa wallii namitny, gwatowny. Rafael

czu, e nie moe zosta zawsze w jednym kierunku i cha-

rakterze natchnie i pomysów, chcia si zmieni, zmieni si.

I postpi.

Druga Stanza nie robi takiego wraenia, nie wywouje
takich uczu, jalc pierwsza. „W tamtej jest wznioso, jest

poezya, jakiej nic nie dorówna. Pod zason czarownej alle-

goryi widzi si tam ludzko w tern, co najwikszego, naj-

wzniolejszego mylaa i stworzya, co humanizm marzy naj-

bardziej promiennego i idealnego". Wraenie nie jest tak wy-

sokie, ale postp jest. Ruch, ycie, akcya silniejsze, zakres

wyobrani rozszerzony na przedmioty i sceny innego nowego

charakteru; koloryt umiejtniej traktowany. Pomimo caego

zepsucia i zniszczenia, tu wanie najgorszego, mona prze-

cie rozpozna, jak zrcznie Rafael stosowa i kombinowa
wiata i kolory. O jego kolorycie ustp niedugi, ale dzi-

wnie nauczajcy: a, Msza to Bolsenia wsksiY.uje, do jakiej do-

skonaoci mistrz móg doj i pod tym wzgldem. „Alonaby

myle, e to Tycyau malowa — tylko jaki Tycyan wznio-

lejszy i wykwintniejszy".

Ta Msza, to jeden ze szczególnie piknych ustpów

ksiki : zna musia autor sam by pod bardzo silnem wra-

eniem, dziaaa na niego sama historya tego cudu. Ksidz je-

den, bardzo pobony, bardzo witobliwy, nie móg wierzy

w przeistoczenie chleba i wina w Ciao i Krew Paslc. Raz,

kiedy odprawia Msz w maej kaplicy w. Krystyny w Bol-

seuie, wystpia krew na hostyi, i na korporale którym wycie-

ra kielich. Papie Urban IV ustanowi na pamitk tego

cudu wito Boego Ciaa, w. Tomasz sawi go hymnami

Lauda Sion i Pange Lingua. Korpora przechowuje si jak
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relikwia w bliskiem Orrieto, a w Orneto zatrzymywa si

Juliusz II, cignc na wypraw roku 1506. Fresk Rafaela czy
si z tera wspomnieniem — prawdopodobnie z votum, jakie pa-

pie mia zoy na intency wyprawy.

Na nieszczcie gowa ksidza przy otarzu bya bardzo

restaurowana przez Maratt, i stracia charakter, jaki pier-

wotnie mie musiaa. Ale inne tigury s nietknite, lub pra-

wie nietknite. Klaczko wskazuje i tómaczy róne wraenie

cudu na otaczajcych. Zdziwienie, pomiszanie we wszyst-

kich: stao si co nadzwyczajnego, niepojtego! Nachylaj

si, wstaj, chc widzie, przekona si, co to jest, czy im

si to nie zdaje, nie przywiduje? Papie jest spolcojny, nie-

poruszony. Dla niego to nic nadzwyczajnego, to rzecz pro-

sta: on wierzy i aden cud nie moe go zadziwi. Na innych

widzi si poryw duszy wstrznitej do gbi, „prd jaki

elektryczny przebieg ich wszystkich. On jeden skupiony,

powany, majestatyczny jak bardziej niepodobna, on wyo-

braa ten Koció, który si z cudami zna, a to co nadnatu-

ralne, ma za ywio, za pierwiastek ycia".

Qaod non capis, quod non vides,

Auimosa firmet fides.

„Nic wspanialszego, nic wikszego, jak ten Juliusz II klczcy
wprost skrwawionej hostyi. On panuje nad caym obrazem,

rzekbym, e panuje nad wszystkimi w tej Stanzy, Jest w tej

gowie co lwa, jest i co Mojesza, jest i ten wadca nie-

pokonany, co opiera si cesarzom i królom. Ale w wyszym
porzdku myli to jest i Namiestnik Chrystusa Pana, peen

wiary i peen wiadomoci swego stanowiska i powoania:

Tu es Petrus, et super hanc petram'''' . . .

Tu, z boku, w nawiasie, rzucony zowrogi promie wia-
ta w przyszo. W tym samym czasie, kiedy Rafael na

chwa i tryumf Kocioa malowa drug Stanz, mody ksidz,

skromny, nieznany, przebywa w klasztorze Augustyanów przy

Santa Maria del Popolo. Czy mia wtpliwoci takie, jak

ów ksidz w Bolsenie? Ale gorszy si z przepychu jaki wi-
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dzia, ale sysza o niedawnych czasacli Aleksandra VI, i zbiera

w duszy nieprzebrane zaso)y óci, zazdroci, nienawici do

Nowej Babilony. „Po niedugim pobycie brat Marcin wyj-

dzie z Kzymu taki skromny i nieznany, jak przyszed, ale

za pi lat Luter przybije Tezy do drzwi wittenberskiego

kocioa".

Spieszy si Micha Anio w kaplicy, spieszy si i Ra-

fael. Chciaby skoczy Sam Heliodora, eby j papieowi

pokaza, a przypuszcza trzeba, e papie ju dugo nie po-

cignie. Spieszy si: uywa pomocy uczniów, eby prdzej

skoczy. Nie skoczy. Juliusz. II ju nie widzia tego Attili,

co wyobraa jego fuori i barhari, a na wieczn szkod rze-

czy zamiast niego jest we fresku jego nastpca. Ale ten po-

spiech, w którym zrazu by moe popd dobrego serca, wzgld
na starego pontefice terribile, Rafaelowi wyszed na ze. Za-

cz si zwyczaj posugiwania si uczniami przy wykonaniu

pomysów, zdawanie na nich tej lub owej czci roboty — zwy-

czaj, co tak zaszkodzi wielu póniejszym obrazom.

Tak, w dziele Klaczki, schodzi z pola Rafael.

Jeszcze chwila, a zejdzie i Juliusz II. Karnawa r. 1513

jest tak wietny, jak nie by w Rzymie jeszcze nigdy. Prze-

cigaj po ulicach pochody, allegoryczne figury, bóstwa,

wszystkie na chwa tryumfu papiea nad nieprzyjaciómi.

Bya tam Italia, zawojowana przez Gallów, w niewoli u bar-

barzyców, a potem wolna i wznoszca wysoko palm zwy-

cistwa. Bya, na innym wozie, wita Liga, na innym jeszcze

Sobór Lateraneski, a na ogromnym dbie, herbie Roverów, wi-

dnia napis : Jidio II— Italiae liberatori. Ale on tego wszyst-

kiego nie widzia. Od pierwszycli dni stycznia ju nie wycho-

dzi ze swego pokoju, a 4 lutego powiedzia swojemu mi-

strzowi ceremonii, Parisowi de Grassis (autorowi Dziennika,

nieprzebranego róda wiadomoci o yciu Juliusza), e dla

niego ju niema ratunku. Wyda rozporzdzenia o swoim po-

grzebie. Nie chcia wspaniaego, paradnego, „to nie przystoi

dla takiego grzesznika, jak on". Ale nie chce opuszczenia,

zaniedbania swoich zwok, jak si to przy niejednym papieu

zdarzyo. Dzikuje Bogu, e go nie zabiera ze wiata mier-
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ci nag, ale daje mu koniec pobony, chrzeciaski. Po-

chowa si iwae w grobie Syxtusa IV, tymczasowo, dopóki

jego grób uie bdzie gotów. Ten grobowiec ma by mniej-

szy, skromoiejszy, ni zamierza w pierwszych latach swego

panowania; ale jednak przeznactza na niego sum, znaczn

zawsze, dziesiciu tysicy dukatów. Sprawami Kocioa zaj-

muje si bez przerwy. W wili mierci jeszcze podpisuje bull,

ustanawiajc szko piewu przy w. Piotrze, eby naboeu
stwo odbywao si przystojnie i godnie.

Dnia 20 lutego przyj ostatnie Sakramenta; potem zawo-

a wszystkich obecnych w Rzymie kardynaów, prosi ich usil-

nie, eby si modlili za jego dusz, bo by wielkim grze-

sznikiem, i nie rzdzi Kocioem tak jak by powinien. Upo-

mina ich, eby yli w bojaui Boga i w posuszestwie jego

przykazaniom, eby jego nastpc wybrali podug wszystkich

praw Kocioa, a nie dopucili do conclave tych schizmaty-

ków, co przystpili do mniemanego concilium pizaskiego.

I^rzebacza im e go krzywdzili osobicie, ale jako papie

musia zachowa prawa Icocielne w ich mocy. Ci kardyna-

owie dreli przed nim ze strachu przez cay czas panowa-

nia: teraz ono si koczy, odetchn, lej im bdzie pod

mikk rk Leona! A jednak przy tem ostatniem poegna-

niu pakali. „Moe pomyleli, e potrzebny by taki Pontejice

terrihile, eby wydwign Koció z tego ponienia, w ja-

kiem go pogry Aleksander Borgia. Mogli pomyle i to,

e Juliusz II, pomimo swoich gwatownoci i uniesie, nie

popeni adnego okruciestwa, e si nigdy nie mci za

osobiste urazy, i e nigdy nie mia na celu innej wielkoci,

jak wielko Kocioa. To wiadectwo odda mu kiedy Mac-

chiavel w swoim PHncipe".

jjPociowany tymczasoioo w grobie Syxtusa IV — i tam

le po dzi dzie, bez adnego napisu nawet, bez adnej

wskazówki, zwoki tego Pontefice terrihile, co pierwszy pod-

niós podwójn a tragiczn spraw wolnoci Woch i niepod-

legoci Stolicy w. W póczwarta wieku po nim sprawa sta-

na znowu w caej swojej przeraajcej wielkoci. Ale tym

razem harhari, Gallowie, tak nienawidzeni w r. 1512, oswo-
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bodzili Wochy, a Italia libera zniszczya wadz wieck
papiea, zaoon przez Juliusza II. II giuoco ciel mondo !^'

Taka jest tre Jtdkisza II. Mia on by pierwszym

tomem dziea O Papiesticie i Odrodzeniu. W tomie drugim

mia by Leon X, w trzecim Hadryan VI, jako protest prze-

ciw zewiatowieniu Kocioa i usiowanie zwrotu, dalej Kle-

mens VII a do Sacco di Roma. To, jako fina, jako kara

za owo zewiatowienie, czy wystpne, jak za Aleksandra, czy

tylko zbyt wieckie, jak za Juliusza, jak w innym rodzaju

za Leona. Tom drugi, Leon X, by prawie cay, prawie go-

towy. Mówi to Klaczko nieraz w swojej ostatniej chorobie,

ale dodawa, e go spali. Nie chciao si wierzy. Mylao
si, e to moe zamiar tylko, albo e choremu zdaje si e
go wykona. Tómaczyo si, prosio si, bagao si, eby
tego nie robi, e to byaby szkoda i krzywda dla cywiliza-

cyi polskiej, i dla caego wiata. Ale po mierci pokazao

si, e to niestety prawda. W papierach nie znalaza si ani

jedna kartka, ani jedna literka z tego Leona X. A wic
Klaczko go spali! Dlaczego? w jakiej myli? Moe dla tego,

e w swoim stanie zdrowia nie móg go ostatecznie wyko-
czy, poprawi, wypilowa, a troskliwy bardzo i nawet zaz-

drosny o artystyczn pikno swoich dzie, nie chcia zosta-

wia po sobie czego niedoskonaego. Moe te w chorobie,

z bliskim kocem przed oczyma, to uczucie, e ziemskie

sprawy to Yanitas Yanitatum, i nie naley o nich myle,
niemi si zajmowa, kiedy mier za drzwiami, a po niej sd.

By take moe, e te oba uczucia, artystyczna mio wa-
sna i jej wyrzeczenie si, a myl o zbawieniu duszy, czyy
si w tern postanowieniu; ale postanowienie byo, i zostao

wykonanem i byo prawdziwie wandalizmem spenionym na

wasnem dziele. Do, e Leona X niema. Ale jest Juliusz II—
i szczcie, e jest, bo jest jedn z rzeczy najpikniejszych,

jakie byy kiedykolwiek napisane o wieku XVI. Nie historya

czy zdarze czy sztuki, nie monografia Juliusza II czy Mi-

chaa Anioa, tylko zbierane przez cae ycie wraenia i my-

li, czas i ludzie, jak si przedstawiaj w rozumieniu i w wyo-

brani Klaczki. adnego systemu: prosta ch i zamiar wy-
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powiedzenia tego co on myla, co czu, kiedy patrza na

freslii Michaa Anioa i Rafaela, kiedy rozpamitywa stan

wiata i papiestwa w pocztkaci XVI wieku. Ale w tym

sposobie traktowania kwestyi dowolnym, swobodnym, a w ka-
dym razie bardzo indywidualnym i wasnym, jest podkad

i fandament ogromnej erudycyi, ogromnej znajomoci tego

co ten czas sam o sobie powiedzia, i co uczeni o nim napi-

sali, jest taka skrztno i miao w gromadzeniu wiado-

moci i w spoytkowaniu zgromadzonych, e rzecz, na pozór

pisana od nieclicenia, z wrae i wspomnie tylko, jest na

prawd najpowaniej, najrzetelniej, naj umiejtni ej naukowem

badaniem i konstruowaniem. Ta za swoboda i dowolno,

ten niby pierwszy popd i bezwiedny wyraz wraenia i myli,

stanowi wdzik dziea; kiedy wyjtkowa Klaczki intelligen-

cya, zdolno rozumienia, bystro i gboko sdu, i zmys
artystyczny, zmys pilcnoci, najywszy i najtrafniejszy jak

by moe, nadaj dzieu t warto najwysz, niespoyt,

warto istotnej prawdy w rozumowaniu, w przedstawieniu,

w sdzie. Kady rozdzia, kady ustp koczy si czyta

z gbokiem przekonaniem, e tak byo jak on wystawia,

tak jest jak on rozumie, czuje, twierdzi.

To nie nasze tylko zdanie, to stwierdzaj sowa wielu

nierównie bardziej do zdania uprawnionych i powoanych.

Pozwalamy sobie niektóre, na chwa Klaczki, przytoczy.

Oto, co pisze Venturi, dyrektor G^aZ/erm Nazionale w Rzy-

mie, najvviksza dzi podobno powaga we Woszech w rze-

czach historyi sztuki:

„Ricevo ') ora l^opera JuUs II, e ne godo, e ne allegro,

perche mi sembra l^avervi viciao; e mi resterete vicino sem-

pre eon lo spirito vestro. Ne scrivero a lungo nell' Arte, e diró

eon che serenita, eon che finezza voi avete guardato la lu-

minosa arte di Giulio II. Avete dato luce alla luce. Ed io

') »Odl>ieram dzieo o Juliuszu II i ciesz si nieni i ra-

duj si, bo zdaje mi si, jak ebym mia Pana blisko sie-

bie: blisldm bdziesz i zostaniesz mi zawsze duchem. Na-
pisz obszernie w Arte i powiem, z jak pogod, z jak
bystroci patrzysz Pan na wietlan sztul^ czasów Ju-



ZDANIA O DZIELE. 353

vi abbraccio, e vi ringrazio di cuore, eon tutto ii cuore. Con

che gioia vi iiveclrai, e vi direi delia festa con cui ho accolto

ii libro, dove avete messa Tanima ve8tra". Potem ustp o cho-

robie Klaczki, nadzieja jego wyzdrowienia, i takie zako-
czenie: „Abbiamo imparato ad aQiarvi, la vostra salute ci

e cara, e tutti insienie pregheremo Dio perche vi conservi

air affetto nostro. Voi dovete vivere molto ancora, per Tarte,

per ii bene, e per noi che vi stendiamo le braccia col tras-

porto deir amicizia".

Prof. Dr. Hartel, póniej minister owiecenia w Wiedniu,

pisa

:

„Sie haben ') mich hoch erfreut, rair genu88Volle Stun-

den bereitet, wie ich, ein alter Yielleser, nur wenigen Ar-

beiten innerhalb der letzten Jahre verdanke. Es steht mir

nicht wohl zu, iiber die Resultate ihrer Untersuchungen ent-

scheidend urtheilen zu wollen, aber Methode und Gang ihrer

Forschung, fiir die ich einigermassen ein Yerstandniss zu be-

sitzen meine, erflillen mich mit dem festen Yertrauen in ihre

Trefflichkeit. Wie viel konnten selbst Kunsthistoriker bei Ihnen

lernen, wenn sich nur eben das Beste, sinuige Yertiefung in

die einzelnen Kuustwerke eines Meisters und den Geist Sei-

ner Epoche ablernen liesse! Gewiss wiederhole ich nur waa

liiisza. Dodae wiata wiatu. ciskam, dzikuj z ca-

ego serca. Z jal^ radoci ja Pana tu zobacz i powtó-

rz ustnie, jalv uczt jest dla mnie ta ksika, w któr
woye swego (lucha«. — »...Nauczylimy si kocha Pana,

twoje zdrowie jest nam drogiem, i wszyscy razem b-
dziemy prosi Boga, eby ci zachowa naszemu przy-

wizaniu. Pan powiniene y, dugo jeszczey dla sztuki,

dla dobra, i dla nas, co do ciebie wycigamy rce z unie-

sieniem j)rzyjani«,

') Ucieszye mnie Pan bardzo, dae mi godziny takiego

rozkosznego uywania, jakich w ostatnich latach miaem
bardzo niewiele. Nie mam prawa rozstrzyga o rezulta-

cie paskich bada, ale na metodzie i sposobie badania

mniemam si zna, a to daje mi pewne zaufanie do traf-

noci tych rezultatów. Jak wiele mogliby si uczy od

Pana historycy sztuki ,
gdyby to co najwaniejsze wa-

nie i najlepsze, gdyby gbokie zrozumienie dzie mi-

St. Tarnowski: Julian Klaczko. 23
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andere Ihuen besser und schoner gesagt haben werden, dass

Sie sich mit ihrem Werke ein monumentum aere perennius

errichtet haben".

Piotr de Nolhac, dyrektor Muzeum w Wersalu:

„En O peu de pages Vous donnez une sensation singu-

lierement vivaute de toute une poue. On voit, que Vous

avez vcu avee vos personnages, et que cette longue inti-

mitó est due a cette vie romaine, qui semble faite pour Vous,

et que personne ne goute et n'utilise mieux que Vous. Vous

nous apprenez du nouveau sur le Pontife Terrible, sur Buo-

narrotti, sur maitre Donato, sur Raphael, sur le Vatican. Et

Yotre nouYeautó d^informations est moins faite de faits uou-

veaux, pourtant abondants, que de votre vision personnelle,

et de ce bon sens aigu, qui est un des traits principaux de

Yotre esprit".

Pan de Navenne, pose francuski przy Stolicy w.:
„Vous'^) savez 1'intergt que j'attache aux personnages

et a rópoque qui Vous occupent. Ce ftit donc pour moi un

rgal exquis de me retremper sous votre conduite dans ces

strzów i ducha epok dao si od drugich nauczy i prze-

j. Pewnie powtarzani, tu tylko to, co inni ju lepiej

i pikniej powiedzieli, to, e tem dzieem postawie Pan
sobie momimenhmi aere peremiius''.

^) »Na kilku kartkach dajesz Pan szczególnie ywe wrae-
nie caej epoki. Czuje si e si zy z temi [)ostaciami,

i e ta zayo jest skutkiem dugiego przebywania w Rzy-
mie, tego rzymskiego ycia, na którem nikt lepiej od
Pana nie uywa, z którego nikt lepiej nie skorzysta.

Uczysz nas rzeczy nowych o gronym papieu, o Buo-
narrottim, o mistrzu Donato, o Rafaelu, a nowo tych

wiadomoci nie tyle zasadza si na nowych nieznanych

faktach, cho i takich jest duo, ile ua wasnym osobi-

stym sposobie widzenia, ua tym bystrym zmyle i zdro-

wym rozsdku, który jest jednym z gównych pierwiast-

ków i rysów paskiego umyslu«.

^) »Wiesz Pan, jak mnie ywo pociga i zajmuje ta epoka
i ci ludzie, o których piszesz. To te rozkosz bya dla

mnie prawdziwa skpa si we wraeniach tych czasów

pod twojem przewodnictwem. Tutaj mówi si wiele o pa-
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temps raaguifiues. lei on a beaucoiip parle de Votre Jules II,

et j'etais charmó des convei'sations, qui me rappelaient rautem-

absent. Combien Vous auriez joui des commentaires que Vous

souleyez de loin".

Hr. Karol Lanckoroski, nie w licie do Klaczki, ale

o nim:

„T ksik napisa prawdziwy znawca sztuki, ale taki,

który nim by tym znawc, ju syn jako jeden z pier-

wszych esseistów europejskiej literatury XIX wieku; daje jej

na wszystkie czasy swoje odrbne pitno i wybitn cech.

Nigdzie indziej nie mona wyczyta, e tak koniecznie i tak

logicznie to, co stworzyli Bramante i Buonarrotti, wybucho
jak wspaniae drzewo, z gruntu caego woskiego Odrodze-

nia: e to co si stao okoo r. 1500 we Woszech, pod

wzgldem polityki albo wiedzy, sztuk piknych albo litera-

tury, byo jedno i to samo, tylko widziane pod rónym ktem
widzenia. Nie pierwszy raz wypowiedziaa to ksika Klaczki,

ale wypowiedziaa tak dokadnie i tak umiejtnie, e pozo-

stanie oua definitywn ksik o tej epoce".

Pomijam ju, eby zbytecznie nie przedua, listy ta-

kich powag, jak Duchesne, Kraus (z Fryburga w Brysgowii),

Schmarsow, Heinmann i t. d.

Nie z listu, z drukowanej rozprawy, ze sprawozdania

o dziele Klaczki, wyjmujemy sowa, któremi pani Konopnicka

opisuje sposób tworzenia Klaczki i wraenie, jakie on przez

ten sposób osiga ^). Sowa, naszem zdaniem, pikne, bystre

w dostrzeganiu, prawdziwe w spostrzeeniu

:

„Klaczko, tworzc, ma przed sob nie jak obc, tumn,
rónobarwn, obojtn, niewyran publiczno czytajc, ale

mae koo bardzo wytwornych, bardzo wraliwych, bardzo

subtelnych a pokrewnych sobie duchem i umysow kultur

skini Juliuszu, a ja z radoci sucham, bo mi to przy-

pomina nieobecnego autora. Byoby Pami mio sucha
tych komentarzy, tych spostrzee, które wywoujesz zda-

leka«.

^) Trx,j siudya. II. Juliusz //Juliana Klaczki. (War-
szawa, 1902).

23*
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suchaczy, dla rozmowy z którymi oie trzeba mu wysila ani

gosu, ani erudycyi".

„Umys jego, aby dziaa, potrzebuje atmosfery tego du-

ciowego wykwintu, potrzebuje otoczenia tych iutelligencyj

atwych, lotnych, podatnych. Potrzebuje nadewszystko ka^.do-

chwilowej pewnoci doskonaego rozumienia si wzajem — bez

porozumiewania — co do pewnych punktów filozofii pikna,

filozofii ycia, filozofii polityki, które to porozumienie, uwalnia-

jce autora od niewdzicznej pracy ustalania punktów owych

a prion, przypuszcza mona tylko w sferze umysów bar-

dzo abstrakcyjnych, bardzo dalekich od wszelkiego szkolar-

stwa, i zarazem bardzo eklektycznych".

„Tak uczyni si moliwym, ba, nawet koniecznym nie-

mal, ten przedziwny, wprost czarodziejski sposób porozumie-

wania si prawie e w dwóch sowach ; tu bdzie miaa swe

ródo ta, bardzo wstrzemiliwa, bardzo spokojna —w kwe-

styach najdrastyczniejszych nawet — dysknsya, to argumen-

towanie mezza voce i jak gdyby natreane tylko rozwadze

suchaczy. adnego haaliwego bakalarstwa, adnych upar-

tych a do zadyszenia si kontrowersyj, adnego dowodzenia

a hoiit portant^.

„adnych take namitnych i porywajcych wybuchów

duszy, mocno czujcej .sw prawd. Bo Klaczko odkrywa

przed nami wiele prawd, o adn przecie nie walczy i da

przyjcia adnej nas nie zmusza. adnej nie jest condottie-

rem, ani apostoem. Szczególniej umiowana powraca czciej

na horyzonty jego mylenia i czucia - przyznaj. A to nie-

tylko na przestrzeni jednej ksiki, ale wskro caych tomów.

Zawsze przecie autor ma ten dobry smak, e gos i sowo
zostawia jej samej, tej prawdzie. On tylko z pewn predy-

lekcy nastrcza jej sposobno przemawiania do nas, sam za
ze skoczon dyskrecy usuwa si wtedy w cie i umilka".

„Ta luno, ta swoboda, ta caiiserie dziea — jest po-

zorn tylko, jest tylko mistrzowsko wywoanem zudzeniem,

gienialnie obmylonem frompe-l'oeil, pod którem kryje si je-

dna z najgruntowniej prowadzonych kampanij twórczych".

„Jak on to robi?"
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„Ogromnie patrzy, ogromnie bada, czyta, ogromnie swój

przedmiot zna de. visu, de auditu i dn repertu, a to tak do-

brze na wasnem polu widzenia, jak na polach widzenia prze-

ciwników swoich i ograniczonych ssiadów. On nietylko

przedmiot swój bada, ale trzyma w garci wszystko co si
okoo niego kiedykolwiek owino, jako interpretacya, jako

komentarz, jalio trafny wyraz, jalio pomyka, jako opinia czy

zasada estetyczna, jako moment historyczny, jako obraz".

„Nie z wraliwoci, otwart na wszystkie powiewy,

zblia si do przedmiotu swego, ale ze skupion, przenikliw

i badawcz myl. Jest ogrom pracy".

„Ale w dziele Klaczki tkwi take i ogrom sztuki. Sztuka

polega na doskonaleni rozporzdzeniu materyi, prac zdoby-

tej, na doskonaleni nakreleniu planu'.

„Plan dziel tworzy Klaczko niezmiernie cisy, wprost

matematyczny. Z gbokim rozmysem obiera on przedewszyst-

kiem punkt, z któregoby przedmiot dziea nawskró przejrze

mona. Nie znam wyboruiejszego strategi nad Klaczk w tym

wzgldzie. Niewtpliwie intuicya gra tu pewn rol; przewa-n wszake rol gra sztuka, podparta olbrzymi prac".

„Jako, jeeli bez zgbienia samego przedmiotu do dna

punkt taki nigdy nie daby si znale, be^ doskonaej zna-

jomoci caej sfery przedmiotu nie dalby si opanowa, zdoby".

„Klaczko swoj niezrównan sztuk umie punkt ten

obra i ustali. On go niesie w sobie. I tu wystpuje moc

jego nowa: ogromne czucie przedmiotu. To jest tajemnica

tego doskonaego panowania nad przedmiotem a do ujarzmie-

nia go, a do uczynienia go swoim cieniem, sob".

„W mylenie si i wczucie w przedmiot a do

wchonicia go w siebie i do zagubienia si w nim — oto

jest czarodziejska strategia dzie Klaczki".

„Ale po znalezieniu, po stworzeniu raczej takiego na-

czelnego punktu dla caoci dziea, zaczyna si praca wykre-

lenia tych wszystkich linij, które czci dziea dziel i -
cz. Po za gbok perspektyw na cao przedmiotu, które

ów punkt naczelny przed nami otwiera, istnieje w dziele

Klaczki caa sie misternych wników dla oka, dnego 1q-
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dzi szczegóy przedmiotu. Tutaj si zawizuj i rozwizuj
zadania tej przedziwnej perspektywy, przez któr autor osiga

i jedno widoków i ich rozmaito".

„A ca t prac odrabia autor sam. Odrabia j z wa-
ciwym sobie dobrym smakiem — nie wobec widzów i nie

dla galeryi. Gdy staje w swojem cercie, w zaraknitem kole

swoich wykwintnych suchaczy, ju te przygotowania s sko-

czone, ju rusztowania od dziea odjte. Ju posuszne mu,

a niewidziane da obecnych inie obiegaj, przenikaj cay
horyzont epoki, zdarze, udzi i rzeczy, ju pacz si i roz-

pltuj na jego skinienie z precyzy i jasnoci mistrzowsk,

ju przepuszczaj wiata i rzucaj cienie".

„Klaczko w równej mierze posiada przedmiot i sam jest

posiadany przeze. Ujarzmia go i sam mu sr poddaje. Pod-

bija go i sam za nim idzie. Jest zwycizc i zwycionym
zarazem. I w tem ley tajemnica uroku, czaru, wieoci,
ciepa, jaka z dziea jego uderza i osypuje je wprost ywem
kwieciem".

„Ma Kaczko wyjtkowy — i za który nigdy mu dosy
wdzicznym by nie mona— sposób usuwania z przed swego

audytoryum wszelkich umysowych wysików, wszelkiego wra-

enia cikoci, jvagi, materyi, wszelkich amigówek, wszel-

kiej tak zwanej „czarnej roboty". Uprawi ziemi sam, obsia

sam (bardzo by moe," i w pocie oblicza swego i nawet

najpewniej tak!), a teraz oto wypielgnowany kwiat z ca
jego woni i wieoci nam daje".

„Zaprawd tak wytworna metoda tworzenia przystpn
jest tylko wybranym umysom. Powiedzmy owszem zaraz,

e nie jest ona moe do zastosowania we wszystkich sferach

twórczoci. Jest wszake niewtpliwem, e tylko taka praw-

dziw rozkosz estetyczn da moe i daje".

W cudzych sowach znajdujc potwierdzenie wasnych
wrae i sdów, podajemy je, wstrzymujc si ju od wa-
snych. Dodamy za, na zakoczenie, jedno tylko. Ta ksika,
to nie jest tylko nauka lepszego rozumienia ludzi i rzeczy,

wielkich gieniuszów i wielkich spraw, wielkich epok histo-



ZDANIA O DZIELE. 359

ryi; to nie jest tylko artystyczny podziw dla dziea, pomy-

lanego mdrze, a napisanego tak piknie, tak doskonale, e
jest rzadkoci w szlachetnej sztuce pisania. Juliusz II jest

tem wszystkiem: jest dla myli pokarmem i wiatem, jest

rozkosz dla zmysu i zamiowania piknoci. Ale oprócz

tego, i ponad tem, daje bogie, uszczliwiajce, a tak rzad-

kie uczucie radoci, chluby, dumy. Ma prawo by dumnym
z siebie naród, który takie dzieo przez jednego ze swoich

synów zoy w skarbcu literatury i owiaty powszechnej.
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Powtórny dyplom doktorski z Królewca. Adres Uniwersytetu krakow-

skiego. Choroba. Operacya. Ostatnie lata. Nieszczcie. Cierpliwo.

Rezygnacya. Przyjaciele. Tryb ycia. Posfp choroby. Ostatnie dni.

Ostatnie chwile. Powierzchowno. Zwyczaje codziennego ycia. Tem-
perament. Uczuciowo. Exaltacya a szczero w uczuciu. Mio wa-
sna. Brak zarozumiaoci. Przypuszczalne walki z sob, samym. Wiel-

ko duszy. Znaczenie w polskiej historyi i literaturze. Produkt i wy-

raz zwizku cywilizcyi polskiej z powszechn. Umys, Talent. Nauka.

Styl, Tajemnica jego siy. Tragedya Klaczki. Ostatni ze znakomitych

ludzi swego czasu. Dwa widzenia Krasiskiego.

Kiedy przyszy pierwsze egzemplarze Jidiusza II, wy-

danego w tomie, Klaczko by ju tknity paraliem.

Powtarzay si przez lat par jakie cierpienia od-
kowe, ale przeciodziy prdko, nie budziy obaw, nie prze-

szkadzay w wyjazdach na lato (zwykle do Zakopanego).

W r. 1897 odznaczenie niespodziewane, a bardzo pikne. Byo
wanie pidziesit lat od egzaminów doktorskich Klaczki:

uniwersytet królewiecki nie zapomnia o tej rocznicy i swo-

jemu dawnemu uczniowi i dawnemu doktorowi przysa po-

wtórny dyplom doktorski, uoony w bardzo miych i po-

chlebnych wyrazach '). W listopadzie tego roku obchodzi

^) Auspiciis sapient/ssiiiiis et felicissiniis Augiistissimi Sere-

nissimi, Poteniissiiin Principis ac Domini Guliehni II Im-
peratoris Gennaiiorum, regis Boncssiae... ex decreto ordinis

philosophorum viro doctissimo et clarissinio Juliono Klaczko^

Vilnensi, doctor i phllosopJ/iae, scriptori elcgantissiino, cum in

studiis historicis versotissimo tum de liberalibus artibns optime

merito, Suminos in philosophia honores ant hos quinquagitita
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Uniwersytet krakowski i Akademia Umiejtnoci rocznic

urodzenia Klaczki (siedmdziesit, jak mylnie mniemano, na

prawd skoczy Klaczko lat 72). Józef Kleczyski, rektor,

skada podzikowania i yczenia w piknej mowie i w pi-

knym adresie'). Naleao si, ale si te zrobio, i dobrze.

annos die XXVIII Mori ii in fum collato^ gratulahundos

ronovavit Ilennaniia Briumgart ht. Dccanus iti Academia
Albertiua d. XXVIII Mfi»sis Mart ii Anno MDCCCXCVII.
Do dyplomu tego doczy dziekan wydziau list od sie-

bie, w którym midzy iunemi pisa, e Klaczko »sam
nidg zapomuie i o tej swojej rocznicy i o uniwersytecie,

na którym niema ju nikogo z jego znajomych, ale nie

móg uniwersytet zapomnie o tym, który przed pó wie-

kiem zwróci na siebie jego uwag wietnemi egzaminami,

a odtd przez pó wieku przynosi mu zaszczyt wietuiej-

szemi jeszcze pracami. Jakiekolwiek mog zachodzi ró-

nice politycznych opinij i stanowisk, uniwersytet ma so-

bie za obowizek i szczliwy jest, mogc uczci swojego

doktora powtórnym dyplomem jubileuszowym*.

*) Adres Uniwersytetu Jagielloskiego, który byl inicyato-

rem tej uroczystoci, skrelony wykwintueui piórem prof.

Kazimierza Morawskiego, brzmia jak nastpuje: »Szcz-
liwem to dla nas zrzdzeniem, Dostojny Panie, e w mu-
rach Krakowa danem nam byo powita Ci w dniu

siedmdziesicioletnich Twoich urodzin, podzikowa Ci za

Tw wielk i zaszczytn dla narodu sub, za wszystkie

Twe pikne sowa, które byy zarazem szle.chetnemi czy-

nami, za cze, któr ywie zawsze dla Ojczyzny i jej

jzyka, za ])rzewodnictwo Twoje na drodze ku ideaom
wszelkiego Pikna i Dobra, a zarazem zoy ci yczenia,

aby wród nas najduej y jeszcze i ])racowa dla po-

ytku i cliway narodu i ludzkoci. Siedmdziesit lat

przey Polakowi w naszym wieku, to znaczy przey
cay szereg udrcze i cierpie, rozwianycli a wiecznie

tlejcych nadziei, przenie swoje uczucia ywe i nie-

tknite pr.iez odmty urgania, codziennych niemal za-

machów i codzienuych boleci. Ty zaznae w Twej mo-
doci jeeli nie wiosny ycia, które byo w pocztkach
bardzo cikie i zacienione, to i)rzynajmniej tej wiosny

duchowej, która zostawia odtd pitno na caej Twej
dziaalnoci i osobnym dla nas otacza Ci urokiem. Da-
nem Ci byo pozna tylu wielkich i szlachetnych, a prze-
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Nastpna zima i wiksza cz r. 1898 przeszy zdrowo,

ale w lecie, w Zakopanem, powtórzyo si znowu, i silniej,

to samo cierpienie. Lekarze skonstatowali zapalenie lepej

kiszki: przedstawili choremu wszystkie wzgldy przemawia-

jce tak za operacy, jak przeciw niej. Po powrocie do Kra-

kowa Klaczko zdecydowa si na operacy. Odbya si w ostat-

nich dniach listopada, robi j Dr. Kryski, odbya si szcz-

liwie, krótko i stosunkowo bez wielkich cierpie. Rado
chorego i jego przyjació: ale w dwa czy trzy dni póniej

przyszo czciowe poraenie. Zapewne organizm, cho czer-

dewszystkiem ogrza si przy uajwzDiolejszyeh sercach

polskich, które dla tylu ju pokole rzuciy yciodajue

sowa i yciodajne hasa. Z obcowania z najszlachetniej-

szymi wród narodu, wyniose najgortsz mio i naj-

gortsz ch suby : jak ten Grek, który niegdy w Rzy-
mie si ali], e mu prócz jzylia nic nie pozostao przy

yciu, tak i Ty uczcie ten jzyk, zdoae yw mow
jeszcze bardziej oywi i uszlachetni, aby ten jeyk ali
si, karci, napomina, siga gbi nieszczcia i wyyn
naszycii pragnie i celów. To byy Twe ofiary, zoone
na otarzu ojczystym, zoone {)o tej Pierwszej ofierze,

która pono bya Twym najwczeniejszym poetycznym
utworem. W j)ismach Twych polskich czerpae natchnie-

nie w gbi Twego uczucia i maczae pióro w krwi

Twego seica. Potem przyszy inne, o szerokim ogólno-

ludzkim zakroju. Z bystroci przenikae krte i zawie
drogi i manowce polityki wspóczesnej; z dziwnym da-

rem psychologicznym krelie charaktery i brak chara-

kteru w przewodnich postaciach. Póniej, jakby na wy-
tchnienie po nucej polityce, przeniose myl i prac
w pogodniejsze witynie niemiertelnego Pikna, na któ-

rego otarzaci zoye hod mistrzowskiego Twego pióra

i gbokiej nauki. Serce, znkane rzeczywistoci, znala-

zo tu ukrzepienie, a myl now energi. Wszechnica Ja-

gielloska ])rzvniosa ci ju w darze godno honorowego
doktora. Bd pewnym. Dostojny Panie, e si Ona
zawsze do równej i coraz wyszej czci wzgldem Ciebie

poczuwa, e ceni w Tobie dobrego siewc, który posiewy

prawdy i pikna hojn doni rozrzuca po ziemi, zna-

komitego pisarza, który sowem swojem podnosi i uskrzy-

dla dusze, prawdziwie jako vir bonus dicendi 2^sf'iiiis«.
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stwy, ale ju stary, nie mia do si, by wytrzyma opera-

cy. Poraenie wystpio w prawej rce i prawej nodze, po-

czci w mózgu. To, co mówiono wówczas o nieprzytomnoci,

a conaj mniej o przytpieniu umysu, to nie byo prawd. Przy-

tomno bya zawsze zupena, a umys by moe zmczony
cliorob, ae by jasuy i ywy. Tylio bya trudno w mo-

wie. W pierwszycli dniach choroby mowa niewyrana, be-

koczca ; to poprawio si prdlio, a nawet ustpio zupenie,

ale zostao osabienie pamici, trudno w znalezieniu tego

sowa które chcia powiedzie, a zwaszcza trudno w przy-

pomnieniu sobie nazwisk. Lekarze tómaczyli to nieczynno-

ci czy sab czynnoci jakich drobnych naczy, dopro-

wadzajcych krew do pewnego miejsca w mózgu. Mówili,

e drugi atak moe przyj i by miertelnym, ale jeeli nie

przyjdzie, to niebezpieczestwa dla ycia niema, a polepsze-

nie, cho czciowe i powolne, jest moliwem.

Tak si zaczo nieszczcie ostatnich omiu lat Klaczki.

Nieszczcie wielkie.

Byoby takiem dla kadego: nie módz si rusza, nie

módz sobie nic zrobi, kadej chwili, w kadym ruchu po-

trzebowa pomocy, zalee od kogo! To ju do zego,

choby nie byo bólu, a ból przychodzi, bywa, i dotkliwy.

A to bynajmniej nie wszystko. Czowiek, co cae ycie umy-

sem by czynny, co zagbia si w dziea drugich, a two-

rzy wasne, ujrza si naraz slsazanym na bezczynno tego

umysu, na wegetacyjne fizyczne ycie! Czowiek, znajcy

wietno swego umysu, do niej przywizany, z niej dumny —
i jak susznie dumny! — widzi, e ten umys, cho nie zgas,

to dla drugich zgaszonym by musi, bo nie moe by czyn-

nym, a moe stopniowo gasn istotnie i widzie e ganie,

ledzi postp swego upadku ! Czowieli wielkiego serca przez

cae ycie suy swoim rozumem i zdolnoci ojczynie i cy-

wilizacyi, uwaa rozum i zdolno za narzdzie i suebniki

dobrego, który móg jeszcze suy dalej, przyda si, wy-

da co z siebie, musi si wyrzec tej pociechy, tej racyi bytu,

by oddzielonym od wiata i spraw yjcych, umrze za ycia.

W tych uczuciach jaki ogrom, jaka bezdenna przepa boleci!
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I to jeszcze nie wszystko. Kto ma on, dzieci, rodzin,

teu w chorobie czy mierci ma ulg, ma pociech, ma koo
siebie takich co go kochaj, co mu su, co myl o tern,

eby jega cierpienie fizyczne czy moralne zrobi zuoniejszem

:

otaczaj, pielgnuj, staraj si rozerwa, dbaj o wygody

chorego, pacz po l^tach, ale dla niego maj umiech na

ustach i pogod na czole. Czowiek bezenny jest samotny,

sam, dla niego ycie pustelnika, przed nim „mier pustel-

nika", jak przed smutnym Upiorem-Gustawem Mickiewicza.

On zawsze sam i zawsze musi zosta sam. Przyjdzie ten lub

ów przyjaciel, posiedzi troch, pogada troch, poauje tro-

ch, i odejdzie, a ty nieszczliwy chory pustelniku zostawaj

sam na reszt dnia, na szereg dni, tygodni, miesicy, lat—
sam, sam, sam „z Bogiem i mylami". W tych mylach za
ile aoci, ile tsknoty, ile wspomnie o lepszej przeszoci,

ile strachu przed bolesn teraniejszoci i moe coraz bo-

leniejszym stanem na przyszo! Kiedy za biedny czowiek

oderwie myl od siebie, a zwróci j na to co kocha, na

wiat, na Polsk, iiedy porówna swoje dawne marzenia i na-

dzieje z tem co dzi musi widzie, co na przyszo musi

przewidywa, wtedy w goryczy serca pyta nie o to ju, na

co on si przyda, na co y, ale o to, co si stao, co si

stanie ze wszystkiem, co kocha, w co wierzy ! Jak si Klaczko

w tej swojej samotnoci' drczy, jakie w jego myli kbiy
i przewalay si boleci, to wie tylko jeden, ten, z którym

on „by sam" — Bóg,

I adnej skargi, adnej goryczy. On, za zdrowia nie-

cierpliwy, nerwowy, atwo wybuchajcy, w tej chorobie by
agodny i cichy, jak baranek. Czasem pacz; zawsze l^^rótki,

zaraz stumiony; czasem jk: ,,.Jak ja cierpi!" — „eby si

to ju skoczyo!" Ale nigdy zniecierpliwienia, gniewu, na-

rzekania. Takiej mocy nad sob, takiego pokornego podda-

nia si nie móg si po nim spodziewa kto go zna skorym

do gniewu lub skargi. Moe to nieszczcie spado na niego,

eby na ywocie ziemskiej wieckiej zasugi i sawy pooy
koron doskonaoci duciowej, wysokiej chrzeciaskiej cnoty,

najtrudniejszej z cnót, cierpliwoci i pokory.
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Tak byo przez oni lat. Dwa razy na tydzie Msza

w jeg-o saloniku ; otarz urzdziy ma Felicyanki, ssiadki

z przeciwka '). W duiacb, kiedy nie l)yo Mszy, kaza j sobie

czyta z ksiki do naboestwa. Spowied, utrudniona za-

pewne niemonoci prdkiego mówienia, i Komunia w., co

najmniej par razy, jeeli n'e kilka razy do roku. Dzie,

w g"bokien) krzele przy stolil^u, w gabinecie, gdzie mia
swoje biuro i puki z ksikand. Po poudniu przvcbodzi na

par godzin ektor; czyta mu gazety i ksiki. Sam nie

czyta; mówi, e nie moe. Jednak musia troch przesadza

t niemono, bo nieraz zdarzao si zasta go z ksik
lub z gazet w rku, zwaszcza w pierwszych latach. Czyta

kaza sobie duo, zmienia ksiki czsto. Lubi sobie przy-

pomina rzeczy dawno znane, dziea Szajnociy naprzykad,

czasem nawet tak stare i mao zajmujce, jak Zygmunt III

Niemcewicza. O ksiki nowe, a dobre, dopytywa si chci-

wie, kaza sobie przynosi ; ae czsto zaczyna a nie chcia

lioczy, zwaszcza powieci, bo mu si nie podobay. Dla

zabicia czasu, skrócenia nudów, cign kabay z kart ; z po-

moc sucego, bo jedn rk sam nie móg. Przyjaciele

odwiedzali go naturalnie. Regularnie, czsto, Kazimierz Mo-

rawski, Maryan Sokoowski, Wilhelm Creizenacb, panna Kon-

stancya Morawska. Nie tak czsto, ale nie rzadko, jej siostra,

pani Ludwikowa Platerowa. Pani Anna Ksawerowa Branicka,

kiedy bawia przy matce w Krakowie, bywaa u niego codzien-

nie, rozmawiaa, czytywaa, opowiadaa. Na jej proby pozwo-

li zrobi przez Jacka Malczewskiego swój portret, wasno
pani Branickiej. Panna Ludmia Fedorowicz przychodzia nie-

rzadko, przynosia kwiaty, które bardzo lubi; wdziczny by
bardzo za kady dowód pamici, za kwiaty, za lada drobny

upominek na gwiazdk, za yczenia na imieniny. Lubi, kiedy

przyszed do niego Antoni Oborski, a Ludwik Kastory, dopóki

si nie wyniós z Krakowa, odwiedza go codziennie. Z przy-

jezdnych cieszy si zawsze na Stanisawa Komiana, Karola

') Mieszka j)rzy ulicy Smoleskiej Nr. 1, narony dom przy

))laiita('yacli.



366 JULIAN KLACZKO.

Lanckorouskiego, Jana Stadnickiego; ale w ogóle nie lubi

pokazywa si takim, co go tylko zdrowym znali, a wzgldem
niektórych by przesdny. Mieszka uaprzykad blisko niego

dawny znajomy z Parya, przyjaciel, Ludomir Gadon. Ten

byby chcia przychodzi do niego choby codzie. Ale kie-

dy, przed laty, w Paryu, Klaczko spotka Gadona na ulicy,

a w godzin czy dwie potem dosta ataku apoplektycznego:

i ba si Gadona, jakeby ten mia woskie mai' occhio. Z roz-

rzewnieniem i radoci przyj Stanisawa Chapowskiego,

widzianego ostatni raz w r. 1848, i jego on, do której wtedy

wzdycha po cichu. Ferdynand Hoesick, zajty wydaniem prze-

kadu inlodzieuczych francuskich prac Klaczki i swoj wa-
sn o nim ksik, t, co Polakom pod rzdem rosyjskim

pierwsza daa wiadomo (cho cenzuraln tylko) o jogo

yciu i dzieach, potrzebowa niektórych wyjanie, wiado-

moci: Klaczko [)rzyj go chtnie, z wdzicznoci; a pó-

niej, w naj ostatniej szych ju latach, pozwoli mu zdj fo-

tografi, która jest jego najpóniejszem i bardzo wiernem

podobiestwem.

Rozmowa zaczynaa si nieodmiennie od pytania : „Có
nowego?" Nie kady dzie przynosi co nowego i ciekawego;

wic idc do chorego, trzeba )yo przygotowa si na roz-

mow, wymyla co, cpby go zajo. Utrudnieniem rozmowy

by jego brak pamici, niemono znalezienia tego sowa,

które mu byh) potrzebne. Dopóki chodzio o sowa zwyke,

mona byo z toku jego myli odgadn i podpowiedzie mu;

ale gorzej byo, kiedy chcia mówi o ludziach lub o nich

pyta. Najtrudniej przychodzio mu przypomina sobie na-

zwiska, a jake zgadn, kogo on wanie ma na myli! „No,

ten, wiesz, ojciec, m, wnuk, ona, córka"... Czyj wnuk?
czyja ona? Wymieniao si na los szczcia cae litanie na-

zwisk, i czasem trafio si na to, którego on chcia, ale przy-

padkiem. Zwykle zniechcony, machn rk i przerywa,

mówic: „Mniejsza o to".

W pierwszych latach dawa si namówi na spacery.

Pozwala si toczy w krzele po plantacyach, nawet do
daleko. W lecie wyjeda do Zakopanego, w nadziei, e
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moe górskie powietrze wplyuie dobrze nu stan jego zdro-

wia. Ale z czasem wszystko ustao. Kiedy w Zakopanem

odwiedzano go czsto i licznie, czul si zmczonym, kiedy

mniej, czu si samotnym i znudzonym. Na prawd zniech-

ci si do tych wyjazdów, bo widzia, e mu nie pomagaj.
Taksamo do spacerów w miecie. Nie chcia za nic ruszy

si ze swego mieszkania, nie clicia nawet próbowa rusza

si w pokoju. Darmo lekarz radzi i prosi, e ruch, wicze-

nie nogi i rki s koniecznie potrzebne, bo wstrzymuj po-

stp zego, a utrzymuj jak tak zilolno ruchu: nie chcia

nawet przej przez pokój. W ostatnim roku i lektora ju nie

chcia; mówi, e nie rozumie co mu czytaj.

Jego opiekunem, jego opatrznoci prawdziwie, by
Dr. Józef Surzycki. Najdawniejszy, najprzywizaszy przy-

jaciel nie l)yby móg by troskliwszym, wicej powiconym.
To nie bya tylko opieka i rada lekarza: kasa Klaczki, jego

drobne rachunki i wypaty, )yy w rku Dr. Surzyckiego,

a pami o jego potrzebach i wygodach czujna, delikatna,

bya taka, jak kobiety miewaj z natury, mczyni rzadko.

W nieobecnoci, krótszej lub duszej, Dra Surzyckiego, za-

stpowa go i chorego tak sam troskliwoci otacza Dr. Mi-

koaj Buzdygan.

Mia sucego, pewnego Wojciecha, od swego powrotu

do Krakowa. Ow Wojciech by przez dugie lata bardzo do-

bry. Ale w chorobie Klaczki, czy si czu koniecznie potrze-

bnym, czy si zniecierpliwi, do, e sta si zuchwaym,

przykrym, czsto nieznonym. Radzio si Klaczce, eby go

oddali, ale nie móg si na to zdecydowa. Wynagrodzi
Wojciecha tak, e na czowieka bogatego byoby jeszcze bar-

dzo hojnie, zdawao si, e go oddala — ale zatrzyma. A
raz, wieczorem, kiedy prócz nich dwóch nie byo nikogo

w mieszkaniu, Wojciech odprowadza chorego do óka i czy

ze zoci, czy by pijany, pooy go na ziemi i odszed.

Biedny paralityk nie móg si ruszy, nie móg nawet go-
no woa. Jak dugo on tak lea na pododze, w ciemno-

ciach, tego nikt, ani on sam nie wiedzia. Drugi sucy,
pomocnik, wszed do pokoju (moe po wielu godzinach), zo-
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baczy pana na ziemi, pooy w óku. Po tern ju Kaczlio

pozwoli Wojciectia odprawie.

Testament mia zrobiony dawniej, ale jakie w nim

zmiany i poprawki dyktowa Dr. Franciszkowi Paszkowskiemu,

wtedy adwokatowi: rozporzdzi swojemi ruchomociami, prze-

znaczajc dokadnie jedne sucym, drugie przyjacioom na

pamitki. Zbiór fotografij z obrazów i rysunków starych

mistrzów, wcale pokany, zamknity w kilku duych karto-

larzach, przeznacza do gabinetu historyi sztuki prof. Ma-

ryana Sokoowskiego w Uniwersytecie i kaza za ycia, na

rok moe przed mierci, zabra z pokoju i odnie do Uni-

wersytetu. Podyktowa take polecenie co do swego pogrzebu.

Pogrzeb chcia mie jak najskromniejszym, adnych mów,

a na pycie grobowej tylko nazwisko i dat urodzenia i mierci.

Lata przechodziy ; zawsze ten sam stan, ta sama samo-

tno, ta sama cierpliwo. Smutek moe coraz ciszy i moe
czstsze pytanie: „Kiedy si to skoczy" — westchnienie,

„et»y si ju raz skoczyo". Jednak, pragnienie ycia

silne jest w czowieku — kiedy cierpia wicej, albo czu si

sabszym, posya zaraz czemprdzej po doktora. ywo
Uczu take zawsze ta sama. Podczas wojny japoskiej na-

mitne, gwatowne pragnienie wiadomoci i czasem byski

nadziei, e ta wojna bdzie moe pocztkiem zwrotu na le-

psze w Rosyi, i w historyi. Szczcie dla niego, e nie do-

czeka, nie dowiedzia si, jak bardzo ta nadzieja zawioda.

Myl, sd w rzeczach politycznych i literackich zawsze ja-

sne i bystre. Zdanie o nowych ksikach, lub pracach jakie

mu czytano, takie pewne, takie suszne, jak za najlepszych

czasów. Swoje wasne prace, w miar jak si pisay i miay
i do druku, czytywaem mu, poddawaem pod jego sd.

Lubi to, a uwagi jakie robi, zawsze usuchane, byy zawsze

trafne i wychodziy na korzy tej pracy.

Ze postpowao zwolna, ale stale. Dr. Surzycki mówi,

e niema widocznego doranego niebezpieczestwa koca, ale

e si coraz mniej, akcya serca coraz sabsza, i e koniec si

przyblia. W sierpniu r. 1906 stan by taki przez dni kilka,

e ten koniec zdawa si ju nadchodzi. Nie przyszed je-
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dnak: przysuwa si tylko wolnym krokiem. W jesieni, w li-

stopadzie, ju^. byo widocznem, e to nie potrwa dugo. Wi-
kszych cierpie, gronych ataków nie byo. Pewnego pitku,

23 listopada, chory z wasnego popdu, przez nikogo nie na-

mawiany, zada spowiedzi, a przy zwykej Mszy przyj
Komuni w. Czy przeczuwa rych mier? Któ moe wie-

dzie.

Tego samego dnia, po poudniu, syszaem ostatni raz

gos Klaczki. Nastpnej soboty i niedzieli widziaem tylko

senno, drzemanie, z oczyma na wpó otwartemi ; sowa nie

powiedzia do mnie ani jednego. Mówi jednak, odzywa si,

pali nawet cygareta; a jeszcze ostatniej nocy przed mierci
kaza sobie przynie mleka.

W poniedziaek 26 listopada okoo ósmej rano, dano

mi zna e le. Pospieszyem jak mogem. Zastaem Dr. Su-

rzyckiego, pann Konstancy Morawsk (mieszkaa bliej, jak

ja), dwóch sucych. Cikiego konania, charczenia, walki

ze mierci, nie byo, ani cierpienia. Konanie spokojne, od-

dech lekki, tylko coraz sabszy. Odmówilimy modlitwy przy

konajcych, panna Morawska trzymaa gromnic. Oddech sto-

pniowo cichn, sab, a usta zupenie po godzinie dziesitej.

Nazajutrz, i na trzeci dzie, dzie pogrzebu. Msze przy

ciele, w tym samym pokoju, gdzie ich sucha przez om lat.

Po jednej z tych Mszy przysuna si do mnie jedna pani,

nieznajoma, z maym pkiem wrzosu w rku i oddaa mi go,

mówic: „To z Litwy".
Woyem te wrzosy w rce umarego, w których by

ju krzyyk. Ta pani— nie wiem jej nazwiska — zrobia to,

co z pomiertnych wiadectw alu najbardziej odpowiadao

uczuciu Klaczki, coby go byo najbardziej rozrzewnio i ucie-

szyo, gdyby móg wiedzie.

Z tym wrzosem litewskim w rku zamknity by w trum-

nie, z nim poszed do grobu.

Pochowany na krakowskim cmentarzu ; napis na grobie

taki, jak kaza.

St. Tarnowski : Julian Klaczko. 24
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By Klaczko wzrostu maego, raczej gruby, w ruchacli

niezgrabny. Wosy mia nie bardzo jasne, ale nie zupenie

ciemne, gste; nie posiwiay do koca. Wsy due, twarde,

óte; oczy siwe; nos i wargi grube, cer szar. Wyglda
dziwnie modo na swój wiek; w omdziesiciu lataci, po-

mimo dugiej choroby, na lat szedziesit. Pikny nie by,

by brzydki. ydowskiego pochodzenia nie wskazywao nic;

raczej typ starego szlachcica polskiego. Co najwicej, okrge
plecy, i rce, mogy byniejak oznak rasy. adnego akcentu

;

wymowa najczystsza, najlepsza jak by moe. Fizycznie by
raczej leniwy; nie lubi si rusza, nie lubi chodzi; czyta

i myle byo mu najlepiej, kiedy si wygodnie wycign
i lea. O adne mieszkanie, skromne, ale estetyczne, dba
bardzo; potrzebowa tego do przyjemnego ycia. Zabaw, wie-

czorów, licznych zebra, oficyanych obiadów nie lubi; ale

lubi towarzystwo, by midzy ludmi, byle midzy takimi,

których lubi. W rozmowie dba o to eby go suchano. Lu-

bi spokojn i tani party preferansa za modu (przy któ-

rym czsto kócili si z Kalink), póniej bezika (godzinami

go grywa z Aleksandrem Branickim).

W rozmowie nie by tali wietny, jak w pimie. Myli
byy czsto bardzo wietne, ale wypowiada je przerywanym

ucinkowym sposobem. W dyskusyi politycznej lub literackiej,

czy w zwykej potocznej rozmowie, rzuca myli albo argu-

menta, ale ich nie rozwija w duszym wywodzie, nie po-

24*
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pieia i nie ozdabia szeregiem zda, cigiem spostrzee lub

dowodze. Wymowno, popd, sil, pathos, wystpujce tak

wietnie w jego mowacb — w Sejmie i w Radzie pastwa—
pyny ze wzruszenia, ze wzburzonego uczucia ; w zwykych

chwilach, w potocznych rozmowach lub dyskusyach one by-

sl^ay, ale nie wieciy dugo, w cigu. Dowcip, sarkazm —
u niego niezmiernie trafny i city, a czsto bardzo zoliwy —
z natury swojej musi wyrazi si szybko, dorywczo, w krót-

kich sowach — i moe dlatego ta strona umysu Klaczl^i wy-

stpowaa w rozmowie silniej, wietniej, ni zdolno dowo-

dzenia albo opowiadania. Oprócz tego on w pimie niezmier-

nie, do przesady, dbay o doskonao kadego zdania, czy

okresu, w mówieniu by niedbay czy nierówny: pocztek

poprawny, wykwintny, koniec nieraz powszedni, le dobrany

do tego pocztku sowami i tonem. Czasem nawet szuka

sów, plta si, duka— zwaszcza liiedy mówi po francusku.

On, co tym jzykiem wada w pimie jak mao który z Fran-

cuzów, w mówieniu czsto zaczyna zwrotenj najczyciej, naj-

wytworniej francuskim, a koczy polonizmem nieledwie ra-

cym. Wymow mia niez, nie nasz pospolity polski akcent,

ale niezupenie dobry i adny. W swojej rozmowie mia upo-

dobanie, mieci w niej pewn mio wasn: lubi, eby
przypomnie jaki wietny zwrot, aforyzm, dowcip l<;iedy da-

wniej powiedziany, i umiecha si do tego wspomnienia.

Do ycia pral^tycznego bardzo nieusposobiony, nie lubi

i nie umia zajmowa si swojemi drobnemi sprawami, pa-

mita o sobie. Rachunki, pakowanie rzeczy i kupowanie

biletów w podróy, zamówienie potrzebnych sukien czy bie-

lizny, to byy nudy, którym poddawa si jeeli koniecznie

musia, ale kiedy tylko móg, wyrcza si drugimi, szcz-

liwy jeeli znalaz usunego oddanego przyjaciela, który te

nudy bra na siebie, eby jego od nich uwolni. W swoich

potrzebach i sposobie ycia skromny, na siebie wydawa bar-

dzo mao
;
jedyny wydatek wikszy, na jaki sobie pozwala,

to ksiki i fotografie: a jedne jak drugie byy mu konie-

cznie potrzebne do pracy, cho byy i przyjemne. Ale we
wspieraniu ubogich, w skadkach na cele publiczne by nie-
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tylko hojny, ale zbyt hojny na swoje skromne rodki, a we
wszelkiego rodzaju sprawach pieninych czujny i delikatny

a do przesady. Harda dusza w ubogiem ciele. W modoci,
w niedostatku przyjmowa poyczki od najbliszych, najzau-

faszych przyjació, ale nie mia spokoju, dopóki tych poy-

czek nie zwróci; w latach póniejszych, w latach Wiado-

moci Polskich, obchodzi si tem co zarobi piórem, a przy-

j pomoc, có dopiero zada jej, byby sobie mia za

wstyd, za grzech przeciw sobie samemu, bo myla, e czo-

wiek ubogi a przyjmujcy pomoc od bog-atszych atwo moe
wystawi si na podejrzenie zalenoci, moe narazi swoj
niepokalan cze na ludzkie obmowy i potwarze.

Temperament wraliwy, nerwowy; humor nierówny,

zmienny. Znajomi mówili, e gdyby Klaczko mia on, to

ta ona potrzebowaaby duo cierpliwoci. Nie dsa si, nie

by kwany i opryskliwy, ale miewa wybuchy gniewu, obu-

rzenia, rozpaczy. Czsto bez dobrego, czasem bez adnego
powodu, zawsze wiksze ni ten powód. Zwyka to waci-
wo ludzi wraliwych, e bezwiednie przesadzaj swoje przy-

kroci i podnosz wraenia do wyszej potgi. U Klaczki

tlómaczy si to tem atwiej, e przy usposobieniu wraliwem
i nerwowem musia tumi w sobie swoje przykroci, nawet

wielkie cierpienia; nie móg si zwierza, nie móg uala
si przed drugimi, musia milcze. Wielki ból jego lat mo-
dych naprzykad, stosunek z ojcem, musia si zamkn w jego

sercu, a dla ludzi by tajemnic. Podobnie, cho w stopniu

nie tak wysokim i bolesnym, jego kopoty pienine, jego

niedostatek. Podobnie, jego nadzieje i zawody w mioci. Ten

nakaz i przymus milczenia, zamknicia si w sobie, moe si

sta zwyczajem i utrzyma si przez cae ycie, ale uczucie

zbolae, dranione, potrzebuje si objawi, wypowiedzie, i wy-

bucha mimowolnie, ubocznie, popchnite nie swoim prawdzi-

wym powodem, gbokiem i wiekiem cierpieniem, ale przy

lada sposobnoci, z jakiego innego, nieraz drobnego lub ba-

hego powodu. Psychologiczne zjawisko, dajce si nieraz spo-

strzega u ludzi uczuciowych a draliwych —i ono, jak sdz,
tlómaczy nierównoci humoru, wybuchy i przesady Klaczki.
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Uczuciowy by bardzo, to sam grunt jego natury, a w tej

uczuciowoci skonny do egzaltacyi. Std jego uczucie, jego

przywizanie czy jego niech do innych ludzi, jego rado
czy jego smutek, podnosz si w jego wraeniu i w jego so-

wie do wyszej potgi, ogarniaj go wszechwadnie, i robi

go czasem jedn.istronnym, wycznym, niekiedy a niesprawie-

dliwym. Przesadza sam przed sob swoje przykroci, poety-

zuje swoich przyjació. Z tych przyjació nie jeden, jak wiad-

cz listy Klaczki, wydaje mu si jedynym wiernym, jedy-

nym prawdziwym, jedynym pewnym; nie spostrzega si lub

zapomina, e ten jedyny nie jest jedynym, e ma innych

wiernych i pewnych, e ten sam przywilej i tytu jedynego
sam dawa nie jednemu.

To samo usposv')bienie tómaczy te wykrzykniki gniewu

ub aoci, te al^centa patetyczne, tony gbokiego lamentu,

jakie si zdarzaj w jego listach, i zdarzay si w jego roz-

mowie, allio wybuchy paczu. Rozczula si atwo, a w roz-

czuleniu paka, nieraz bez zewntrznego widocznego powodu

rozczulenia. Przy modlitwie, w kociele, w czasach zupe-

nego zdrowia i w wieku jeszcze nie starym, widziao si nie-

raz, e zasania twarz rkami i szlocha. Pobony by bar-

dzo, ale tej pobonoci nie lubi pokazywa, nigdy jej dru-

gim nie narzuca, nigdy drugich o ni nie upomina, do niej

nie wzywa. Gniewa si na ludzi czsto; nie strofowa, nie

moraizowa, nauk i l^azau nie prawi.

Egzaltacya w uczuciach nie przeszkadzaa bynajmniej

rzetelnej prawdzie i szczeroci uczu: a nerwowa, nieraz

gwatowna przesada w przyjmowaniu i wyrazie wrae bya
bezwiedna, mimowolna i szczera. Udawania, przygldania so-

bie samemu, pozowania, nie byo w nim ani krzty.

Mioci wasnej byo duo. Wiedzia, e mia umys
i talent niepospolity, zna si czowiekiem wyszym, i o t
godno dba, cieszy si ni, chcia j wysoko trzyma

i zawsze utrzyma. Maa stosunkowo liczba jego pism po-

chodzi w wielkiej czci z dbaoci o ich doskonao, o este-

tyczn pikno jzyka i stylu. da jej od siebie, a co nie

jyo doskonaem, co w kadem zdaniu lub sowie nie byo
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piknem, to nie byo jego godnem. Std dugie, staranne,

wybredne poprawianie i piowanie pism; adnego z nich nie

puci w wiat, na widoli publiczny, dopólii go nie doprowa-

dzi do wymaganego stopnia pilinoci. Every inch a king—
w liadym okresie, zdaniu, sowie, musiaa by ta cecha, to

pitno wysokiego pochodzenia, niby podpis autora, mistrza.

Ae oprócz tej mioci wasnej artystycznej, niezaprzeczenie

chwalebnej i potrzebnej, mia i drug, ludzk, wiatow. Na
powodzenie by czuy: rozgosem swoich pism, swoj saw,
cieszy si , i mie mu byy echa rozgosu, podziwienia, sawy,

kiedy do niego dochodziy; lubi eby mu je przypomina.

W swoim talencie i w swojej sawie mia upodobanie, zu-

penie suszne, ale wielkie. Tylko na jego chwa trzeba za-

raz czemprdzej doda, e w tern upodobaniu, w tej mioci
wasnej by dobry smak, pyncy i z wielkiego rozumu i ze

szlachetnego uczucia. Przechwaek, popisywania si sob, nie

byo. Rzecz rzadka przy tak jasnej i pewnej wiadomoci
siebie, nie byo w nim zarozumiaoci. A dziwno, jak on

widzia i wyznawa si nieraz niszym od pisarzy, od któ-

rych by naprawd oczywicie i daleko wyszym. Przyto-

czony w poprzednich rozdziaach jego list do jakiej pani,

rzuca ciekawe wiato na t pikn stron jego natury; pa-

mitamy za z rozmów, e przez cae ycie, najszczerzej, po-

wtarza, e Saint-Marc Girardin, albo Prvost-Paradol, albo

Emil Montegut mieli wicej od niego talentu i znaczenia. Wy-
woywa tem zaprzeczenia, protestacye, ale obstawa przy

swojem.

To byyby niektóre rysy charakteru i temperamentu

Klaczki, jak si objawiay w yciu codziennem, w stosun-

kach towarzyskich. Rysy zewntrzne, atwo widzialne, ale

nie dajce pozna wewntrznych tajników i dziejów duszy,

jej przej i przemian, jej boleci, jej siy i cnoty. Tajemnica

midzy czowiekiem a Bogiem zakryta przed ludmi, choby
bliskimi wiadkami jego ycia. Mona tylko, na domys, ale

na pewno, twierdzi, mona, nie znajc szczegóów, wiedzie,

e te przemiany i przejcia musiay by tragiczne, te walki

z sob i zwycistwa nad sob heroiczne. Zmiana wiary bya



376 JULIAN KLACZKO.

zapewne z tych walk pierwsz, ale najcisz. Po jednej

stronie przekonanie szczere, zupene, wiara rozpomieniona

mioci i sumienie nakazujce i za tem przekonaniem, wy-

zna t wiar; po stronie drug-iej mio rodzinna, wita
cze ojca i matki, i to samo sumienie, nakazujce dziecku

by radoci rodziców, oszczdza im a nie zadawa im cier-

pienia, nie sta si wielk boleci icli ycia. W takiej kol-

lizyi, w takiej sprzecznoci midzy dwoma przykazaniami

sumienia znalaz si mody Klaczko, Wiedzia i czu wszystko,

co cierpie musia jego stary ojciec, w swojem sumieniu jako

yd, w swojem sercu jako ojciec, kiedy syn w jego przeko-

naniu odstpowa swego Boga, gubi swoj dusz. Jak si

to odbyo, co midzy nimi zaszo, wiat nie wie i nigdy wie-

dzie nie bdzie ; ale to jasne i niewtpliwe, e byy ze strony

ojca proby, bagania, zaklcia i groby, jedne z aoci
ojcowskiego serca, drugie ze straszliw powag ojcowskiego

gniewu, a syn musia opiera si zaklciom, wystawia si

na gniewy czy przeklestwa, wyrzec si mioci tego ojca —
wiadomie, z wasnej woli, zadawa mu mk. Co si w nim

musiao dzia? i przez lata? W Bezimiennym Poecie mówi

on o Krasiskim, e w sprzecznoci obowizku wzgldem oj-

czyzny i wzgldem ojca umia i zdoa adnego nie prze-

kroczy, adnego nie powici, uczyni zado obudwom.

To samo da si susznie powiedzie o nim w kollizyi midzy
wiar , a synowsk mioci i powinnoci. adnej nie prze-

stpi, adnej nie uchybi. Wiary si nie wypar, nie wy-

rzek, tylko wyznanie jej jawne zoy na otarzu swojej sy-

nowskiej mioci, odoy do mierci ojca. To odoenie

chrztu, to póniej zatajenie go przed chor matk, czy Bóg

wzi mu za grzech, za brak wiary, mioci, i odwagi? Ra-

czej chyba za zasug, za ofiar. Ten, co sam nadamanej

trzciny nie chcia doama, nie móg czowiekowi bra za ze,

e nie doama trzciny, któr by ojciec i matka.

Ale przez jakie mki musia przechodzi, jakie walki

z sob samym stacza, jakie zwycistwa nad sob samym

odnosi, ten modzieniec uczu nietylko gorcych, ale i gwa-
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townych, namitnych, i z wraliwoci, z wyobrani, która

kady ból podnosia do wyszej potgi

!

W jego yciu politycznem nie byo ju koUizyi, sprzecz-

noci uczu i obowizków. Czy mia pisa KatecJuzm Nie-

rycerski, czy mia przemawia we Lwowie lub w Peszcie

i Wiedniu, waha si nie móg: obowizek by jasny jak

soce, droga wytknita i prosta. Ale cho rozterki w duszy

nie byo, to mka bya— nieustanna, nieprzerwana, a coraz

cisza, coraz okrutniejsza. Zrazu, w latach Wiadomoci, to

tylko obawa, troska o Polsk, oburzenie na tych co j zemi
radami psuj i mog gubi. Ten niepokój, ten strach, to

wielki ból; ale obok niego jest i nadzieja i ufno w rozum,

w mio ojczyzny, w szlachetno, one przezwyci pokusy,

odepchn ze rady, nie dadz sprawy gubi! Ta nadzieja,

ta ufno, to dobre wyobraenie o swoich, doznaj zaprze-

czenia strasznego, a do zawodu, do boleci pogromu i jego

skutków czy si jeszcze i zgryzota, wyrzut sumienia e
w r. 1861 i r. 1862 le si widziao i le si robio. wiat
zawali si do reszty w r. 1870. Na jego gruzach dwie po-

stacie ze zowrogich widze Krasiskiego: mocarz w koronie

z kajdanów z knutem zamiast bera, i drugi, urgajcy Bogu

i wiatu sowem: „Ja jestem konieczno i ja ziemi panem".

Jak Klaczko widzia, sdzi, cznl, to poznaje si z jego

dwóch mów i z jego listów. Kto ma oczy i kto ma serce

jak by powinno, ten nie moe nie przyzna, e Klaczko

jest w tych chwilach wspaniay. Wspaniay kiedy skada

swój urzd, wspaniay kiedy czuje si szczliwym z tego,

co zrobi (list do Kastorego), wspaniay kiedy broni Austryi

od Austryaków i wskazuje jej niebezpieczestwa i rodki za-

bezpieczenia. Wszystko co przeby, co przecierpia od mo-
doci i jak te cierpienia znosi, dowodzi, e mia wielki ro-

zum, wielki umys, ale mia i wielk dusz.

To jego rys gówny, to gówna sia jego ycia, to na-

tchnienie jego myli i dzie, to sam rdze jego natury, jego

zasugi, jego wartoci i chway.

Czem jest, co znaczy, w polskiej literaturze i w pol-

skiej historyi?
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Jest wielkim pisarzem — tak. Ale jest w swoich pismach

odbiciem i wyrazem polskiej sprawy i polskiej owiaty, naj-

wyszym, jaki one miay w drugiej poowie XIX wieku.

Ten okres czasu, to odrbny a straszliwy akt naszej

narodowej tragedyi. Zaczyna go rónorodne, ale powszechne

zudzenie, nadzieja przyszoci, wiara w przyszo, nie oparta

na rzeczywistoci, oparta na nieznajomoci wiata i jego spraw,

na nieznajomoci siebie samych — koczy go wyrok mierci,

wydany przez dwa najpotniejsze mocarstwa w Europie,

wykonywany z konsekwency stanowcz, systematyczn,

przebieg, z nienawici namitn, fanatyczn, nieubagan,

nie wstrzyman adnym wzgldem na boskie czy ludzkie

prawa, zalepion nawet na interes wasny. Wszystko co

byo polskiem yciem i co to ycie utrzymywa mogo, to

zburzone, zrównane z ziemi , eby nie zostao ladu e tu

kiedy bya jaka Polska, eby ona nie moga puci z ko-

rzenia i odrodzi si. Jej charakter midzynarodowy, jej

prawo w traktatach zapisane, jej pami zapisana w histo-

ryi, jej odrbno przez wieki wyrobiona a przez Boga na-

dana, to wszystko powicone zagadzie, pogrzebane, przy-

walone wielkiemi gazami urzdowach bezczelnoci i kamstw,

tak cikieini, e ich nikt odwali nie zdoa - wszystko wród
guchego milczenia i milczcej zgody caego cywilizowa-
nego wiata. Dla wikszej pewnoci dzieo ogupienia pol-

skich gów i zepsucia polskich dusz, prowadzone systematy-

cznie pod rzdem rosyjskim przez szkoy i wychowanie, przez

pimiennictwo i dziennikarstwo —ogupienie i zepsucie, które

z rzdowych szkó przesiko w spoeczestwo, z pimiennic-

twa i dziennikarstwa rosyjskiego przesiko do polskiego

i wydao swój skutek, zaszczepio zaraz.

W tym stanie rzeczy znalaz si czowiek, który w pi-

smach swoich odbi i przechowa charakter tych zwrotów

i przewrotów w naszych dziejach i duszach, który im da
wyraz najsiluiejszy ze wszystkich, na jakie si myl polska

i polska bole w tym okresie czasu zdobya.

Ten czowiek, to Klaczl^o.
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W pierwszych latach, w latach nadziei i wiary, on

w swoich pismach polskich przestrzega, wskazuje niebezpie-

czestwa, uczy co robi, eby wiary i nadzieje nie okazay

si marnem zudzeniem ; w przestrodze, w baganiu, w zakl-

ciu on nie mia wtedy równego sobie. Kiedy nieszczcie

spado, kiedy wyrok mierci rozleg si i zacz si peni,

on nie zapisuje jego szczegóów i jego postpów, nie uderza

w lament — przed ludmi — to si na nic nie zda ! — nie wzywa
pomsty Boga — Bóg widzi, wie i pomci w swoim czasie —
tego Klaczko nie robi: jedno byoby prónem i marnem, dru-

gie nie byoby skuteczneui, a nie jest potrzebnem, bo mihi

vindicta. Ale robi Klaczko to, czego nie zrobi przed nim

nikt, ani Polak, ani cudzoziemiec aden : wydobywa na wierzch

zwizek tej sprawy zwycionej, uznanej za skoczon i nie-

by, ze sprawami wielkich pastw euroj)ejskich, z ich poli-

tyk. ledzi i wykrela jak na dokadnej wojskowej karcie

geograficznej wszystkie drogi i manowce polityki Prus i Ro-

syi, Austryi, Francyi i Anglii; wylicza i tómaczy powody,

dla których ta polityka bya tak nie inn, wskazuje skutki,

jakie ona na liade z tych pastw sprowadzia. Mniejsza

o to, e nigdy przed Klaczk aden Polak tak nie zgbi
i nie przedstawi stosunków dyplomatycznych, tego, co Klaczko

w Juliuszu 11 nazywa polityczn „gr tego wiata". To nie

mao, to owszem wiele i bardzo wiele. Ale waniejsze jest

to, e on swojemi dzieami francuslviemi (Studya dyploma-

tyczne, Sadowa, Dicaj kanclerze) wkracza w history po-

wszechn i pokazuje jasno jak soce, czem stao si dla

Europy zaniedbanie i powicenie sprawy polskiej. Kiedy

w czasach emigracyjnych mylelimy, wierzylimy, powta-

rzalimy, e Polska jest potrzebna dla bezpieczestwa i spo-

koju wszystkich, urgano z szyderstwem tym Polakom, co

sobie podchlebiaj, e wiat nie moe si bez nich obej;
dzi dowodz i ucz fakta, e ci Polacy nie byli tak gupi,

e bya prawda w tern, co oni drugim mówili i radzili. Dzi
ju kady widzi, jak na upadku sprawy polskiej wysza

Austrya, jak wysza Francya,, i kady widzi, e sama nawet

dumna Wielka Brytania nie czuje si bezpieczn za swojemi
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morzami i na morzach, e zaczyna si o siebie ba, e czuje

skutki swego ówczesnego bdu, a odwróci ich ju nie moe.

Zwizek sprawy polskiej ze sprawami caego wiata, wpyw,
jaki upadeli tej sprawy wywar na bezpieczestwo, znacze-

nie, si wielkich mocarstw, wpyw dla Prus i Rosyi szcz-

liwy, dla innych zy, grony, oto, co jest w dzieach Klaczki

opisane jako fakta dokonane, zapisane dla przyszoci, dla

nauki, a choby dla samej pamici tylko, dla wiadectwa

prawdzie, zapisane jako jedna karta historyi powszechnej.

Przez to s pisma Klaczki odbiciem i wyrazem sprawy pol-

skiej najbardziej uniwersalnym, obejmujcym zakres najszer-

szy, obchodzcym cay wiat.

Dlaczego za s pisma Klaczki odbiciem i wyrazem

owiaty, cywilizacyi polskiej w ich stopniu najwyszym na

drug poow XIX wieku? Dlatego, e w rzeczach literatury

i sztuki nikt u nas nie posiada wikszej sumy nauki i wie-

dzy, w poczeniu z najywszym, najczulszym zmysem ar-

tystycznym, i z talentem pisarskim zupenie wyjtkowym.

Przez to postawi Klaczko w swoich pismach polskich kry-

tyk literack i artystyczn tak wysoko, jak przed nim nie

staa nigdy, jak nikt drugi u nas jemu nie dorówna i nie

dorównywa. Przez dziea francuskie za, przez Dantego i Jil-

liusza II, zdoby dla pracy polskiej na polu historyi sztuki

i cywilizacyi miejsce, nietylko przed nim przez adnego Polaka

nie zajte, ale miejsce tak wysokie, tak wietne, e dzi

praca polska na tern polu staje miao obok pracy innych

narodów i nie potrzebuje si nikogo wstydzi, przed nikim

cofa. Jak wielcy poeci zrobili naszej poezyi miejsce midzy
wielkiemi poezyami tego wiata miejsce, jakiego przed nimi

nie miaa, zdobyli dla niej prawo obywatelstwa na szczytach

Parnasu, tak polskie badanie, polska znajomo i krytyka

w rzeczach literatury i sztuki dostay podobne prawo oby-

watelstwa przez Klaczk.

Tem on jest, to on znaczy w polskiej historyi i w pol-

skiej literaturze. Przez swoje pisma polityczne, przez ich cha-

rakter dyplomatyczny i powszechny, i przez swoje prace na

polu powszechnej owiaty, on stoi midzy nami jako produkt
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i wyraz najwyszy cywilizacyi powszechnej, zaszczepionej na

spoeczestwie polskiem.

Jakie s pierwiastki i jakie cechy jego wielkiej zdol-

noci i siy? jego zasugi i chway?
We wszystkiem ') co Klaczko pisze, uderza naprzód

intelligencya zupenie wyjtkowa. Jej wlaciwein przyrodzo-

nem upodobaniem, pocigiem, przedmiotem, l)yaby poezya,

sztuka, nauka. W innym wieku, albo w innym narodzie, moe
Klaczko byby poszed za tym popdem, i cae ycie przeby

na podziwianiu i zgbianiu wielkich duchów, byby myla
i pisa o Dantem i Michale Aniele, o Szekspirze, o Homerze.

Ta namitno piknoci, która modemu chopcu kazaa tak

wczytywa si w Homera, e a mu niechccy utkwi cay
w pamici, ta potrzeba i zdolno zgbiania, przenikania

wielkich duchów, która modziecowi w bardzo trudnych sto-

sunkach woya w rk Dantego i kazaa go bada w ka-
dej wolnej chwili, byyby zapewne wziy gór, ustaliy po-

woanie, i zrobiy I^laczce miejsce midzy najsawniejszymi

krytykami i estetykami tego wiata. Ale Klaczko by Pola-

kiem, i y w XIX wieku; by modym w tych latach, kiedy

wszystlio co szlachetne w Europie wierzyo i udzio si, e
wiek postpu i cywilizacyi rozwie sprawy które zasta,

w duchu cywilizacyi prawdziwej, postpu rzetelnego, kiedy

wszystko co szlachetne w Polsce wierzyo, udzio si , e
blisk jest ta „ostatnia chwila, co zgon w ycie przesila".

Wspólnie z caem swojem pokoleniem y w tradycyi wojny

ostatniej, a w nadziei i oczekiwaniu przyszej; wspólnie z ca-

em swojem pokoleniem wcign w siebie wszystkie cier-

pienia rzeczywistoci, i wszystkie wzniose uczucia i obietnice

poezyi. Czu za nie tak tylko, jak wszyscy wspóczeni, ale

gbiej, gorcej, i kada bole, kade pragnienie, w jego du-

szy przybierao charakter potny i namitny. Pikno, poe-

zya, sztuka, byy jego rozkosz, jego zachwytem; ale jego

mioci i jego sumieniem, jego obowizkiem bya Polska.

*) Ten ustp powtórzony z Histonji Uteratury ])olskiej, t. VI,

Cz li.
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Jej suy, jej dopomódz choby w Dajmniejszej mierze do

dwigania si z przepaci, a potem do wielkiej wzniosej

przyszoci, to waniejsze, to pierwsze. To suba nie samej

ojczyzny tylko, ale suba Boa, bo to nie jest spraw je-

dnego narodu, ale spraw dobrego przeciw zemu, prawa

przeciw gwatowi, sprawiedliwoci przeciw niegodziwoci.

Dlatego, wielbiciel i mionik piknoci nie zosta w olimpij-

skich regionach poezyi i sztuki, ale zszed na cierniste i bo-

tniste pole polityki; a przeznaczony zdawao si gównie na

wiell^^iego znawc i badacza piknoci, sta si jednym z wiel-

kich pisarzy politycznych, nie polskich tylko, ale europejskich

w wieku XIX.

Gdzie, u kogo szuka takiego poczenia tych dwóch

zdolnoci i w stopniu tak wyjtkowym? Który pisarz, Fran-

cuz, Anglik, Woch, Niemiec, pokae drugi przykad podo-

bny: potrafi równie gboko i tak intuicyjnie wnika w myl
Dantego i w myl Bismarcka, wydoby na jaw i owieci
samotne, cierniste drogi ducba Michaa Anioa i krte drogi

polityk, oywi wielkie postacie przeszoci, jak Juliusz II,

i przejrze nawskró, odmalowa ad vivum wspóczesne po-

stacie „Dwóch l^anclerzy?" Klaczko jest wyjtkowym, feno-

menalnym przez rozlego i wielostronno swojej zdolnoci,

a przez to moe najbardziej zadziwiajcym, e na adnem
z tych pól nie jest sabszym, niszym, na obu zawsze równym
sobie, a wyszym od bardzo wielu.

Wyjtkowym darom umysu towarzyszy wyjtkowy dar

talentu. Klaczko jest nadzwyczaj wietnym pisarzem. W ro-

zumowaniu i dowodzeniu cisy, przekonywujcy, w uczuciu

i w temperamencie ma ywo i moc tak, e kiedy z uczu-

cia i do uczucia mówi, zapala i porywa jak wielcy mówcy:

nie rzadkie s u niego ustpy, któreby nie zblady, gdylDy

je przeczyta zaraz po Cyceronie lub Demostenesie, po Bos-

suecie lub Skardze. Kiedy upomina, prosi, ' baga, zaklina, on

nie roztkliwia nigdy i nie pobudza do paczu, ale porusza

i wstrzsa gbie sumienia i woli. W oburzeniu, w inwekty-

wie, w pogardzie, zna pisarza, co si zagbia w Dantem
i w Krasiskim, bo nie naladujc adnego, na nich t stron

I
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swego talentu wyksztaci. Da j ju pozna w modzieczej

broszurze o „uiemieclciei Hegemonaci", a rozwija j dalej

do wyszej potgi. Oprócz tycb, ma jego talent jedn jeszcze

wadz wietn: dowcip — dowcip, czasem zleki<a uszczy-

pliwy, niby nieznacznie tylko pogardliwy, albo cakiem ukryty,

przebrany cbytrze za naiwn dobroduszuo, ale straszny w wy-

Diiewaniu. Kiedy za wymiewa otwarcie, to druzgocze i mia-
dy bez litoci i ratunku — ale zawsze wykwintnie, estety-

cznie, z dobrym smakiem i dobrem wycbowaniem. Temu ta-

lentowi za idzie w pomoc nauka, równie rozlega, jak grun-

towna. adnego dyletantyzmu, adnych wiadomoci na po-

kaz i na pozór, adnego piasku w oczy. Znajomo wszyst-

kich literatur wiata, wszystkich pisarzy wielkich, i tych

którzy o wielkich pisali; znajomo z pierwszej rki, a zro-

zumienie samodzielne, sil wasnego umysu ; sd niezaleny,

z przedmiotu i z siebie samego wydobyty, zawsze gboki,

przenikliwy, zawsze dobrze oparty i uzasadniony. Nauka

Klaczki bya moe wiksza w historyi i w literaturze, ani-

eli w materyach politycznych. W tych materyach nie myla
nigdy teoryi bada ani ukada systemów, i znajomo wszyst-

kich teoryj nie bya koniecznie potrzebn pisarzowi, który

o biecych tylko sprawach pisa, i zawsze z praktycznego,

czasem z wycznie polskiego stanowiska. Ale wszystko, co

podaje dowiadczenie wieków od Greków i Rzymian po-

czwszy, wszystko, czego uczy dowiadczenie wieku XIX
przez usta jego wielkich pisarzy politycznych, to pozna

i przyswoi sobie tak doskonale, e jego wrodzony zmys po-

lityczny wyksztacony i wsparty jest zawsze rzeteln grun-

town nauk.

Klaczko jest wielkim stylist, w trzech jzykach. Po

niemiecku najmniej pisa i najmniej mówi — w wiedeskiej

Radzie pastwa tylko — ale nie same Deutsche Hegemonen,

liczne artykuy modego wspópracownika Gervinusa w Deu-

tsche Zeiung, wiadcz o wietnoci stylu w tym jzyku,

a mowa o wojnie prusko-fraucuskiej w r. 1870 zrobia wra-

enie nie sam treci tylko, ale i form, ognistem so-

wem, porywajc wymow. Jego pisma w jzyku francu-
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skim wprawiay w zdumienie Francuzów, mianowicie fran-

cuskich pisarzy, oprócz treci samym swoim stylem. Mówili

oni, e styl indywidualny, wasny, stal si miedzy nimi bar-

dzo rzadkim, przez to, e wielkie wyrobienie jzyka dostar-

cza kademu form i zwrotów gotowych, stereotypowych.

Klaczko pisze - mówili — nietylko jak Francuz, ale jak mao
który Francuz, bo pisze swoim wasnym odrbnym stylem.

Jego styl polski jest tego rodzaju, e równych ma bardzo

mao przez wszystkie wieki naszej literatury. Zmys estety-

czny, niezmiernie czuy i wybredny, sprawia, e Klaczko nie

znosi u siebie jednego zdania, któreby nie byo doskonale

zbudowane, jednego zwrotu, jednego sowa, któreby byo
oklepane albo przesadne, zaniedbane albo wymuszone. Ma
wrodzony dar piknego pisania ; ale ma i wielk, drobiazgow

prawie staranno i pracowito. Nigdy sobie nie folguje, nic

sobie nie przepuci; nietylko nie leni si poprawia co na-

pisa, ale poprawia i piuje skrupulatnie, eby nie zostao

adnej skazy, adnego pyku. Jest w pisaniu artyst, roz-

miowanym w piknoci formy. Dlatego moe pisze pomau,

z trudem : namyla si , wybiera, przekrela, zmienia. Bardzo

wiele na to potrzeba, eby on, patrzc na to, co napisa, „zo-

baczy, e l)yo dobre". Ale te jest pisarzem doskonaym,

klassycznym. Jest jednym z tych rzadkich pisarzy polskich,

którzy czytelnikowi sprawiaj to rozkoszne wraenie, e si

przypatruje piknoci zda i okresów, i podziwia wybór,

umieszczenie wyrazów i zwrotów. Staroytni daj nam t
przyjemno czciej, ni prozaicy chrzeciaskiego wiata

jakiegokolwiek jzyka. K^laczko daje j nam, Polakom, tak,

jak Bossuet lub Pascal Francuzom, prawie tak, jak Platon,

Cycero, Tacyt wszystkim. W wieku XIX nikt u nas, oprócz

Kajsiewicza i Sienkiewicza, nie pisze tak piknie. Czysto,

prostota, wdzik Siemieskiego, jdrno i zwizo Helcia

albo Popiela, klassyczna poprawno Kalinki, nie maj tej

mocy, tego ognia, tej porywajcej i poetycznej wymowy, tego

blasku. Nawet styl Szajnochy, cho peen charakteru i ko-

lorytu, nie jest taki olniewajcy.
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Jest to styl niczniieniic cflektowny. Nie przeladowjiny

ozdobami i fig-iuaini, nie „sztywny od baftów", jak si wy-

raa Maoanlay. Jest naturalny. Ale z natury pyn niii zwroty

niespodziewane, podobiestwa i przeciwiestwa, szczliwe

gry wyrazów, i frazesa iskrzce dowcipem albo imponujce

jdrne lapidarn si. Pyn z natury — ale jest vv nieb i sztuka.

Klaczko ma upodobanie w piknoci swego stylu; zna dobrze

rodki które j podnosz i lubi icb uywa. Jedyny zarzut,

jakiby mu zrobi mona, to e czasem zanadto sobie podoba

w antitezacb, albo zanadto si posuguje wyrazami, które

maj brzmienie podobne, a znaczenie inne. Ktoby go w tern

chcia naladowa, popadby prdko w manier. Ale wielki

mistrz moe sobie wiele pozwoli, bo ma ten zmys nieraylny,

który go zawsze ostrzee co zbyteczne, albo co przesadne,

albo co niesmaczne. Gra na jzyku, jak wirtuoz na instru-

mencie, wydobywa z niego wszystkie moliwe tony, a nigdy

nie wemie tonu faszyw^cgo. Z Cycerona, z Liwiusza, z Ta-

cyta zwaszcza, przytaczaj si i do koca wiata bd przy-

tacza te zdania krótkie, jdrne, pene treci, które oznaczaj

jaki stan ludzkich umysów lub spoeczestw, jaki stopie

cierpienia, zbrodni, lub })odloci, jak moraln psychologi-

czn lub polityczn prawd, któr historya wieków na coraz

nowych przykadach stwierdza. Ci Rzymianie wypowiadaj

je w zdaniach, o których trafnie powiedziano, e s jak z gra-

nitu wykute. Podobnych i podobnie wypowiedzianych nie

znajdzie si moe u adnego z polskich pisarzy tyle, co

u IClaczki.

Naturalnie nasuwa si tu pytanie, z jakim wspóczes-

nym rodzajem pisania lub pisarzem czy si rodzaj i sposób

Klaczki? do którego z krytyków lub publicystów francu-

skich, angielskich lub niemieckich jest podobny, albo si zblia?

Od Niemców wzi gruutowno nauki, ale ich sposobu pi-

sania nie przej. Jego rodzaj jest ten, co w naszym wieku

wyksztaci si w pismach peryodycznych, miesicznikach:

Revue des Deux Monclcs^ dnarterly Rafiew, Edinhorough Re-

view — to jest szkol, z któr czy si Klaczko. Ale na

tem koniec. Podobiestwa do któregokolwiek pisarza, Frau-

St. Tariioiuski: Julian Kl.iczko. 25
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cuza czy Anglika, dopatrze si i wykaza iiic mona. j\[oe

uiejakie podobiestwo zMacaulayeni, przez wietno i jdrno
sowa, przez dowcip i ironie

,
przez druzgocc si w inwe-

ktywie i w pogardzie. Ale naladowania niema adnego. Nie
mia te Macaulay nigdy, bo ich szczliwy nie potrzebowa,
takicb gbokich patetycznych akcentów proby, bagania,
troski, smutku. Z naszych pisarzy polskich nie przypomina
Klaczko adnego: stoi poród nich sam, od wszystkich róny,
najwikszym tylko równy, od ogromnej wikszoci o wiele

i wiele wyszy si umysu i si talentu.

Sztuka pisania, sztuka doboru sów i ustawiania ich tak,

eby kade na tem wanie miejscu i sanjo wydao si naj-

lepiej i podnosio warto i wraenie sów otaczajcych, ta

sztuka, która jest zapewne wrodzonym darem, ale jest i wi-
czeniem, staraniem, biegoci, mistrzów takich jak Klaczko,
miaa zawsze i wszdzie nie wielu. Ale w czem tkwi taje-

mnica, w czem najgbsza ostatnia przyczyna tej wietnoci?
Wrodzony dar i pilne wiczenie, talent i zmys artystyczny?
Z pewnoci tak. Ale pod tym talentem i darem jest co
wikszego i pikniejszego od nich - to sia jego uczucia, to

jego mio czy sprawy dobrej, czy piknoci. Ta sia uczu-

cia, ta zdolno miowania, ten stopie mioci, ta dusza co

w Klaczce jest, to przyczyna i tajemnica jego sposobu pisa-

nia; to ona sprawia wietno jego stylu, ona dyktuje mu te

sowa, te zwroty, co nas przejmuj zapaem albo przeszywaj
aoci; ona daje mu to, co maj wielcy poeci, natchnienie,

a sowa i zwroty, to posuszne sugi, stawiaj si na rozkaz i szy-

kuj si jak im natchnienie kazao. Ogie jest w nim, w gbi
jego duszy : a sowa, to byski, które z niego dostaj si na
zewntrz, promienie, które nas owiecaj, iskry, które w nas
rozniecaj pomie a choby pomyk. Czybymy powzili
z niego taki podziw Michaa Anioa i Rafaela, tak cze
Dantego, gdyby w nim nie pali si wielki zapa podziwie-

Dia i czci? Czy przy nim i przez niego czulibymy si tak

podniesionymi w mioci spraw dobrych, w nienawici tego

co ze, w pogardzie tego, co pode, gdyby w nim nie byo
gorejcego pomienia tej mioci, tej nienawici, tej pogardy?
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To jest tajemnica, to przyczyna mocy i piknoci jego

sowa.

Produkt i wyraz najwyszy w swoim czasie zwizku
cywilizacyi polskiej z cywilizacy powszechn, w swoich pi-

smach polskich obroca i nauczyciel swojej ojczyzny, kiedy

ona miaa jeszcze widoki obrony a z nauk korzysta moga,

jej mciciel (w pismach francuskich), mciciel, co zwyciy
nieprzyjaciela nie mogc, przynajmniej odsania, obnaa, pi-

tnuje jego podoci i zdrady, wszystko w takiej sile myli

i sowa, jak wyszej midzy nami w tym czasie nie byo —
to jest Klaczko.

To najwietniejsza intelligencya w literaturze polskiej

drugiej poówmy XIX wieku. Byaby jedn z bardzo wietnych

w kadym kraju, w kadej epoce, choby najbardziej ludmi

byszczcej. W tym czasie nikt drugi nie mia wzroku ró-

wnie bystrego w rzeczach polityki i w rzeczach literatury

i sztuki. Sama ta rozlego byaby zadziwiajc nawet przy

mniejszym stopniu siy, a ten stopie jest wyjtkowy
;
jest

przytem na obi: tych polach równy. Przenikn na wskro,

do dna, myl, zamiar, powody zamiaru ludzi dziaajcych

w historyi, przenikn ich usposobienie psychologiczne, obj
pierwiastki i warunki politycznego pooenia pastw, to dla

tego umysu rzecz równie atwa, jak przenikn i okreli

pierwiastki twórczoci wielkich mistrzów, natur ich talentu

i ich charakteru, jak oceni i wytómaczy ich dziea, jak

wyrozumie i da pozna icli czas i jego cywilizacy. Nauka,

rozlega i gruntowna, równa zdolnoci — a talent pisarski na

wysokoci obu. Te przymioty wystarczyyby ju na cao
wyjtkowych rozmiarów. Ale do niej trzeba jeszcze doda
szlachetno tych dzie, tej myli, tej dnoci. Zawsze

w subie dobrej sprawy, z wiernoci niezachwian , z po-

wiceniem czsto, z mioci najgortsz a roztropnoci

najczujniejsz, w goryczy czsto (prawie zawsze), w rozpa-

czy nigdy, wskazywa Polsce zawsze t drog, któr i bya
powinna, na której leao jej dobro, jej honor, jej przyszo—
i zawsze na darmo, zawsze bez skutku. W aoci za tym

wiatem gincym w którego szlachetno, za tym ideaem

25*
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W którego spenienie za miodu wierzy, w zawaleniu si euro-

pejskiego i polskiego wiata, w tryumfie wszystkich niepra-

woci, jest tragedya jego ycia. Zasuga tego ycia w tern,

e dobrze widzia, mdrze radzi, miowa z caej duszy,

a w dzieach swoich zostawi dowód, e myl polska moe
by mdr, zdolno polska równ wszystkim innym. Przez

to przyniós Polsce zaszczyt, ozdob, chlub — a e jej rady

i ratunku nie przyniós, temu ju ona winna, nie on.

Zdarzaj sie w literaturze polskiej, w stanowczych chwi-

lach hisloryi, w chwili waeuia si losów lub ju dokonanego

nieszczcia, pisma, które oddaj doskonale to, co czuje mi-o ojczyzny, kiedy nieszczcie przewiduje i przed niem

ostrzega, albo kiedy boleje nad nieszczciem dokonanem,

które odwróci chciaa, a nie moga. Tal:im wyrazem tragi-

cznej chwili by za wojen szwedzkich Lament Starowolskiego,

Psalm mioci przed r. 1846. W tych latach, kiedy losy

Polski miay si way znowu, kiedy miao si rozstrzygn

czy ona si wzmocni w cierpliwoci i roztropnoci, albo si

znowu osabi — na jalv dugo, Bóg jeden wie — taliim wyra-

zem mioci ojczyzny w walce z ojczyzn sam, lecc na

olep do zguby, by Katecliizm Nierycernhi. Niesuchani, po

bici, byli wszyscy ci, co ostrzegali, od XVI jeszcze wieku

—

tak samo niesluchanym i pobitym by teraz Klaczko. Tylko

za kadym razem, z kadym z tych pobitych, pobit bya
i Polska.

Zeszed ze wiata ostatni z ludzi znakomitych, co w la-

tach emigracyjnych „szukali nieprzyjació nieprzyjacielowi

swemu", a przez ostatni wojn roku 1831 czyli si z woj-

nami napoleoskiemi. Przypomina si pytanie Krasiskiego :

„Gdzie postacie, które tak dumnie kroczyy po twoich sied-

miu wzgórzach, o Rzymie!" Gdzie postacie, które po twoich

grozach, o Polsko, kroczyy smutno, ale dumnie, dostojnie,

a nieraz wspaniale! „Przeszo ich zagarna, nic icli nie

wydrze przeszoci".

Tak jest. A jednak oni, cho nie wydarli przeszoci

ani ks. Józefa, ani Kociuszki, ani Sobieskiego, wydarli z tej

przeszoci iskry ycia, wzili i przechowali w sobie najle-
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psz cz jej ducha, i yli ni, i przekazali j nastpcom —
a z ni i warunek ycia, mio, wierno, powicenie. Lu-

dzi nic ,,nie wydrze przeszoci"; ale pokolenia nastpne mog
po dawnych dziedziczy to, co byio istot ich wartoci, tre-

ci ich ycia, i ten pierwiastek ycia, ten jego wity ogie

wydrze z przeszoci, nie da mu zgasn, poda go przy-

szoci. To potrafili zrobi ci, co w trudach, wakach, po-

wiceniach, nieraz w zudzeniach i pomykach, trzymali sztan-

dar Polski midzy r. 1831 a r. 1803. Czy my nastpni b-
dziemy umieli, czy zechcemy tak przyj i strzedz w sobie

ich ducha, a dowiadczeniem bogatsi, zudzeniom mniej przy-

stpni, czerpa z ich przeszoci si ycia, jak oni czerpali

j ze swoich poprzedników? W kadym razie oni s dowo-

dem i upomnieniem, e si ycia, sil mioci, sile ducha

mona nie „wydrze przeszoci", ale z jej rk odebra jak

dziedzictwo, jak spucizn, jak przykazanie. Ten za czas

emigracyjny zostawia nam nietylUo spucizn i wzór mioci

i wiernoci, ale zostawia nam prócz tego przykazanie rozumu,

roztropnoci: nauk, e nie do jest kocha bardzo, ale

trzeba kocha mdrze. T nauk daj nam oni przez Kra-

siskiego, przez Kajsiewicza, na ostatku, inaczej, lecz nie

sabiej od tamtych, przez Klaczk.

Ich dzieje, ich wiara, nadzieja, i mio, ich zawody

i boleci streszczaj si i wyobraaj symbolicznie w dwóch

widzeniach Krasiskiego. W Przedwicie, to widzenie zwy-

cistwa, chway, tryumfu. Na to widzenie byo zavvczenie.

Klaczko nalea do niego, by w tym orszaku, widzia, jak

wszyscy Nowe Jeruzahm — i zawiód si jak wszyscy.

W Psalmie dobrej woli jest widzenie aobne, bagalne. Za

Bogarodzic, klczc na obokach z kielichem krwi prze-

lanej w rku i z prob o zmiowanie na ustach, klcz
prosz, bagaj ju nie wszystkie narody wiata, ale wszyst

kie wielkie serca polskie, ze wszystkich pokole i wieków

Jest w tym orszaku „Jadwigi niepokalano, Batorych hart

ókiewskich rzymska cnota i zgon, Czarnieckiego trud, So

bieskiego europejski czyn", a za nimi tum nieprzeliczony

tych, co ginli, co suyli, co cierpieli, a do najnowszych
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i za swoj królow wznosz prob: „Daj nam wród sdu
tego samych zbawi siebie".

W tym chórze bagalnym jest i glos Klaczki. Dwiczy
albo grzmi, albu zawodzi i^.alonie, ale jest, i w chórze daje

si sysze jako jeden z gosów potnych, przejmujcych,

dajcych ton, górujcych nad chórem: wtóruje gosowi Skargi,

Krasiskiego, Kajsiewicza. Na ziemi zaguszony jak tamte,

na wstyd i win tych co go sysze nie chcieli lub zagu-

szy pozwolili, na szkod i klsk sprawy której suy, jak

suyli tamci od wieków. Ale ufamy, e tam wysoko ten gos,

jak i tamte, nie bdzie straconym, bdzie syszanym, i kiedy

wysuchanym — a mamy przecie nadziej, e i tu na ziemi

nie przebr/mi bez echa, e rzuca bdzie w ziemi polsk

dobre ziarna, tak jak rzuca je w nasze serca i sumienia da-

wne a zawsze yjce sowo tych, co przed nim kochali, uczyli^

uponiinai.

KONIEC TOMU DRUGIEGO.
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